Під гаєм в’ється річенька...
Як скло, вона блищить.
Долиною зеленою
Кудись вона біжить
Леонід Глібов.
Малі річки України
Територія України покрита мережею річкових долин, балок, ярів з численними водотоками, починаючи з маленьких струмків періодичної дії і до великих річок, таких як Дніпро, Дністер та інші. В Україні найбільш шкідливого впливу від діяльності суспільства зазнали і продовжують зазнавати екосистеми малих річок. Мова часто йде вже не стільки про непридатність їх як джерел води, але й, навіть, про неможливість використання їх ландшафтів для потреб рекреації. Відомі випадки горіння (!) річки, причиною якого було її забруднення відходами нафтопереробки, а нерідко і самою нафтою.
В сучасних умовах екологічний стан русел річок та формування якості води в них дають конкретну відповідь на питання, які представляють особливий аспект стосунків суспільства і природи: який стан екологічної освіти у суспільстві та екологічної свідомості населення; який рівень розробки і впровадження новітніх технологій в господарській діяльності суспільства; який ступінь розвитку у природоохоронній діяльності, енерго- та ресурсозбереження, відношення до охорони здоров’я нації, тощо. Тобто, відповідаючи на такі питання ми переконуємося, що в стані малих річок відображається рівень культури, науки, стан виробництва та природоохоронної діяльності в тому чи іншому регіоні країни.
Бездушне ставлення до малих річок, як до основи формування водного балансу території країни, привело до використання їх систем як резервуарів для скидання стічних вод. Цілком справедливо постає питання: – чи наше суспільство і надалі буде продовжувати свою діяльність в напрямку подальшого знищення малих річок і озер та боліт в їх долинах, чи відшукуватиме шляхи їх відновлення, збереження, охорони і гармонійного використання природних ресурсів їх долин. 
Малі водотоки і річки формують водні ресурси, гідрохімічний склад та якість води середніх і великих річок, є складовими природних ландшафтів, сприяють господарській діяльності населення. Внаслідок постійно зростаючого промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік і т. ін. велика кількість водотоків і малих річок сьогодні знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води в них постійно погіршується. Багатьом з них загрожує повне зникнення.
За останні роки, внаслідок зростання забруднення річок, стоками промислових підприємств, підприємств комунального господарства та сільськогосподарськими стоками показники якості води в малих річках помітно знизились. Як свідчать дослідження А.В. Яцика, найбільша кількість забруднень надходить з промислових підприємств (63,4 %). Друге місце (20,0 %) в загальному об’ємі забруднень посідають стоки з комунальних підприємств. На сільське господарство припадає 16,6 % від загального об’єму стічних вод, що надходять до малих річок. Але малі річки, в басейнах яких ведеться інтенсивне сільське господарство, забруднюються переважно сільськогосподарським стоком (особливо активно протягом останніх десятиліть). До його складу входять завислі частки, розчинені мінеральні та органічні речовини, зокрема агрохімікати, і ін. Кількість річок забруднених сільськогосподарським стоком складає понад 90 відсотків. Кожного року в Україні змивається близько 120 млн. т родючого грунту, в +, Ca2+, Mg2+, Na+, K+), так і основних іонів забруднень — біогенних елементів – азоту і фосфору (NH4+, NO2--, NO3--, PO43--). В цілому по Україні в районах, де в останнє десятиріччя відбулось зниження інтенсивності господарської діяльності, є деяке зменшення стоку іонів, зокрема біогенів (р. Шостка). В районах з помірною інтенсивністю господарської діяльності, кількісний склад стоку іонів має незначні коливання (басейн Ворскли).
Найбільші навантаження на систему річки спостерігаються у річок з каналізованим руслом, розораною заплавою і джерелом забруднених стоків. Значно менші — у річок, де збережена природна заплава. Не отримують додаткового навантаження річки, які мають непорушені русла, природну заплаву і у їх русла не поступають стоки, а також встановлена, згідно “Водного кодексу України”, прибережна захисна смуга, в якій не ведеться ніяка господарська діяльність.якому, зокрема, міститься 0,24 млн.т калію. Пестицидів вимивається до 1 % від внесеної кількості, а зі зрошуваних земель – до 4 %. Особливо впливають на якість води малих річок стоки з тваринницьких ферм і комплексів, які часто розташовуються у водоохоронних зонах річок. В останні роки у зв’язку із збільшенням кількості худоби у приватних господарствах місця її випасу і утримання практично не контролюються місцевими органами влади, що привело до значного збільшення забруднень малих річок, зокрема біогенами.
На території України за уточненими даними налічується 63029 малих річок і водотоків загальною довжиною 185,8 тис. км. Річкова мережа країни по основних водозаборах розподіляється так (див. також таблицю):
·	басейн р. Вісли — включає малі річки північного заходу республіки на території 2,1 % площі України, налічує 3110 малих річок загальною довжиною близько 7 тис.км. Середня густота річкової мережі — 0,58 км/км2.
·	басейн р. Дунаю — сюди належать річки басейнів Тиси і Прута, а також кілька річок, що впадають в Дунай, або Придунайські озера нижче гирла Прута. Басейн на 5,3 % території України налічує 17612 малих річок сумарною довжиною 35,2 тис.км. Середня густота річкової мережі 1,12 км/км2. (в Карпатах — до 1,7 км/км2).
·	басейн р. Дністра — на 8,7 % від площі України охоплює малі річки східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної частини Подільської височини. В басейні налічується 14886 малих річок сумарною довжиною 32,3 тис.км. Середня густота річкової мережі 0,65 км/км2.
·	басейн р. Південного Бугу — на 10,6 % території України охоплює річки Подільської та Придніпровської височин. До басейну належить 6638 малих річок загальною довжиною 20,1 тис.км., пересічна густота річкової мережі 0,35 км/км2.
·	басейн р. Дніпра — на 48,5 % території України об’єднує річки багатьох геоморфологічних областей України, налічує 15381 малу річку (67,2 тис км), середня густота річкової мережі 0,27 км/км2.
·	Північночорноморський басейн — на 7,9 % території України об’єднує річки між Дунаєм і Дністром та між Дністром і Південним Бугом (протікають у Причорноморській низовині і впадають у лимани Чорноморського узбережжя або в море), а також річки Криму. Тут налічується 1702 малих річки загальною 
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Вісла  
12640
3110
6908
108
2316
3002
4592
0,55
Дунай: 
32350
17612
35163
333
6352
17279
28811
1,12
Тиса (Карпати)
11300
9425
18986
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2829
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16157
1,70
Прут
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Кучурган (степ)
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Південний Буг
63700
6638
20109
367
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0,32
Синюха (лісостеп)
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2014
1547
3300
0,32
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212
719
10
221
202
498
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6616
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Прип’ять (Полісся)
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0,29
Стир
12370
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1684
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Горинь
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244
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2011
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0,37
Тетерів
15100
1788
6446
102
2217
1686
4229
0,45
Канівське водосховище
41920
1729
9440
194
4569
1535
4871
0,23
Десна (Полісся)
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1328
7610
156
3662
1172
3948
0,24
Кременчуцьке в-ще
4600
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10920
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5766
0,24
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0,36
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360
2226
59
1477
301
749
0,13
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346
1440
34
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0,35
річки Криму
17280
986
3145
74
1428
912
1717
0,18
Сіверський Донець
54880
1487
8870
222
5448
1265
3422
0,17
Казенний Торець
5410
143
1025
31
682
112
343
0,21
Приазовські річки
47020
2213
8687
194
5020
2019
3667
0,19
в т.ч. Крим
12720
602
2417
56
1334
546
1083
0,21
Північне Приазов’я
34300
1609
6270
136
3686
1473
2584
0,18
ВСЬОГО
603700
63029
185712
3212
73584
59817
112136
0,31

довжиною 6,6 тис.км, зокрема чорноморських річок Криму — 986 (3,1 тис.км). Пересічна густота річкової мережі — 0,15 км/км2. 
·	Басейн Сіверського Дінця (правобережної притоки Дону) — на 9,1 % території України налічує 1489 малі річки загальною довжиною 8,8 тис км. Середня густота річкової мережі — 0,20 км/км2.
·	Приазовський басейн — на 7,8 % території України об’єднує річки, що впадають в Азовське море та його лимани і затоки, в т.ч. річки Криму. Тут налічується 2213 малих річки при сумарній довжині 8,7 тис.км, зокрема у Криму 602 річки (2,4 тис км). Середня густота річкової мережі — 0,20 км/км2.
З більше як 63 тис. малих річок близько 60 тис. (95 %) дуже малі (довжиною менше 10 км) їх сумарна довжина складає 112,1 тис. км. 
3212 малих річок в Україні мають довжину 10 км і більше. Їх сумарна протяжність близько 73,6 тис.км. Зокрема, у басейні Дніпра цих річок налічується 1383 (43 %), Дністра — 453 (14 %), загальною довжиною відповідно 32,1 і 10,6 тис. км, Південного Бугу — 367 (11,4%).
Мала річка як об’єкт природного ландшафту
Мала річка
Мала річка — це продукт клімату і ландшафту. В залежності від природних особливостей території та характеру її господарського використання відбуваються зміни у процесах функціонування ландшафту, а, отже, змінюється і його “продукт” — мала річка. Вплив людин на клімат в цілому ще незначний. Стан малих річок визначається станом довколишнього ландшафту — території з якої річка збирає воду — водозбору.
+
=
клімат
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Особливості річок України пов’язані із фізико-географічними, кліматичними, гідрологічними, орографічними особливостями регіонів. Густота річкової мережі і величина стоку визначаються кліматом — кількістю опадів та інтенсивністю їх випаровування.
Формування стоку річок України відбувається в умовах зростаючої аридності природно-кліматичних умов у напрямі з північного заходу до південного сходу. Відповідно зменшується і густота річкової мережі — від 1,2-1,4 у Карпатах до 0,1-0,2 км/км2 у Причорноморській низовині. Згідно вищеназваних умов в Україні виділяються три основні типи річок — 1. розчленованих рівнин, 2. Поліської низовини і 3. річки гір. 
Річки розчленованих долин течуть у долинах, пологі схили яких розчленовані ярами і балками. Похил їх русел незначний. Швидкість течії 20-30 см/сек. Річки слабо і середньо меандрують. Річки Полісся петляють серед широких, заболочених долин, схили яких слабо виражені. Похил їх русел незначний і течія повільна. Річки Карпат і гір Криму швидкі, іноді переходять у каскади водоспадів. Їх долини неширокі, часто з крутими обривистими схилами. Русла складені переважно із каміння і важких валунів.
Як показують дослідження, гідробіосистеми малих річок та сухопутні біосистеми заплав і схилів річкової долини дуже тісно зв’язані і взаємозалежні, тобто річки разом із їх водозборами — складні взаємозалежні системи. Саме взаємодія всіх чинників цих систем і забезпечує функціонування водотоку. Механізми взаємозалежності в основному проходять на рівні надходження (змиву, взаємообміну) у річку біогенів, органічних речовин і твердого стоку та трофічних зв'язків біологічних організмів. На сьогоднішній день особливий вплив також мають забруднення. За рівнем взаємовпливу і взаємозалежності найбільш суттєвими складовими цієї системи є сама річка і тераси річкової долини, зокрема заплави. Тобто до складу екосистеми річки дослідники відносять як її складові елементи і системи водозбору.
Об’єм стоку та якість води в річці, її живе населення — це результат впливу всього водозбірного басейну. Будь-які зміни на водозборі (особливо у заплаві, на схилах берегових терас) неодмінно призведуть до змін у самій річці. Вирішальний вплив на малі річки мають найближче розміщені елементи ландшафту — річкова долина, зокрема її заплава. Саме їх стан визначає стан малої річки.
Отже, стан малої річки це інтегрований результат стану складових елементів її водозбору. Кожний ближче розміщений до річки елемент ландшафту має все зростаючий вплив на стан самої річки. Умовно, образно цю функціональну залежність можна представити такою схемою-формулою:
Заплава
Мала річка,
її стан
Схили річкової долини
Плакор*
 +(		      +  	      2)2=
 *Плакор — рівнинна частина водозбору, що знаходиться вище терас річкової долини.
Природокористування може бути раціональним і нераціональним. Раціональне пр.-кор. — це система діяльності суспільства з використання природних ресурсів і умов, яка намагається гарантувати відповідний режим їх експлуатації і відтворення з врахуванням перспективного використання, збереження здоров’я людей та біосферної рівноваги.
Згідно “кривої Одумів” (1) сумарний еколого-соціально-економічний ефект (вісь ординат) досягає оптимуму (це коли, ще зберігається екологічна рівновага і забезпечується достатній рівень роботи соціально орієнтованої економіки) при близько 40 % освоєних і 60 % незмінених і малозмінених людиною екосистем та ландшафтів. При освоєності вище 50 % починається рух до катастрофічної втрати біосферної рівноваги! Треба зауважити, що “освоєність” — це руйнування природних (чи квазіприродних) біоценозів і, відповідно, їх функцій. За різними даними освоєними є ландшафти і екосистеми на 92% території України...
Основною функціональною властивістю ландшафтів є їх здатність продукувати різні види ресурсів та екологічну рівновагу.
Виходячи із цих думок, розглядати особливості використання малих річок ми можемо тільки у поєднанні із розглядом особливостей використання їх заплав і водозбору в цілому.
На сьогодні стан гідроекосистем малих річок в усіх регіонах України, визначається переважно рівнем господарської освоєності територій їх водозборів. Високий рівень розораності водозборів сприяє поглибленню ерозійних процесів, а розвиток промисловості та висока щільність населення (особливо в лісостеповій зоні) потребують використання значних об’ємів води. Ці потреби задовольняються з поверхневих джерел, переважно річок. На сьогодні об’єми води, які відбираються з річок, зіставимі з об’ємами зворотнього надходження. Відмінність полягає лише в якості води, що відбирається, і тієї, що повертається до водойм.
Русла річок є основною складовою річкової екосистеми. Їх екологічний стан віддзеркалює усі процеси, які відбуваються у басейні річки, особливо процеси негативного характеру. Наприклад, якщо на площі водозбору здійснюються екологічно і науково необґрунтовані меліоративні роботи, то в руслі річки, як правило, посилюються процеси замулювання. Інший приклад: науково необґрунтоване та недбале застосування пестицидів і мінеральних добрив на площі водозбору сприяє їх змиванню в русло річки до 45%. Внаслідок цього зменшується біологічне різноманіття та стійкість водних біоценозів, а в цілому – екосистеми річки.
Кожний компонент екосистеми річки виконує свою нічим не замінну у житті річки функцію, відповідно формуючи її загальний стан. Перш за все мова йде про стан заплав більшості річок України. Вони, в основному розорані до урізів води. Надмірне використання в господарській діяльності заплав привело до низки різноманітних порушень у функціонуванні річок про які ми вже згадували.
Використання ресурсів річок
Найбільш важливим і найпоширенішим є господарське використання малих річок.
Господарське використання малих річок (ГВР) — це використання фізичних ресурсів водних і сухопутних ландшафтів та їх екосистем. На практиці це той чи інший спосіб використання матеріальних ресурсів, що містяться або продукуються в межах екосистеми річки. Найпоширенішими використовуваними суспільством ресурсами річкових долин і їх екосистем є — риба, вода, алювій з річок, випас і деревина, ґрунти і територія для ріллі та різних типів урбанізації у ландшафті річкових долин. Нижче наводиться таблиця основних видів ресурсів річкових долин, що так чи інакше використовує суспільство.
Відповідно до основних видів ресурсів річкових долин можна виділити такі види їх використання:
	а. і житлові Використання біологічних ресурсів водойм, зокрема рибних;
	б. Забір води та алювіальних відкладів на різноманітні господарські потреби;
	в. Створення і експлуатація водосховищ та ставків;
	г. Використання гідроенергетичних ресурсів річок;
	д. Інженерна меліорація заплав — осушувальна і зрошувальна з метою розширення площ територій призначених для різнопланового господарського використання;
	е. Використання земельних ресурсів заплав і схилів річкової долини — сінокосіння, випас худоби, розорювання;
	є. Використання земельних ресурсів заплав і схилів річкової долини під урбосистеми — господарські забудови, прокладання доріг тощо.
	ж. Використання рекреаційних ресурсів річок. Можливості використання інформаційних ресурсів річкових ландшафтів.

Особливості господарського використання малих річок у першу чергу зв’язані із фізико-географічними, кліматичними, гідрологічними, орографічними, економічними особливостями  регіонів. 
Â³äïîâ³äíî îñíîâíî¿ îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ñòîêó ð³ê Óêðà¿íè (íàðîñòàííÿ àðèäíîñò³ ïðèðîäíîêë³ìàòè÷íèõ óìîâ ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü) òà òèïó ð³÷îê (ðîç÷ëåíîâàíèõ ð³âíèí, Ïîë³ñüêî¿ íèçîâèíè, ð³÷êè ã³ð) â³äáóâàþòüñÿ îñíîâí³ çì³íè ³ ó õàðàêòåð³ ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Â³ä îñóøóâàëüíî¿ ìåë³îðàö³¿ íà ï³âíî÷³ — íà ð³÷êàõ Ïîë³ññÿ ³ â çíà÷í³é ì³ð³ ó ë³ñîñòåïó äî çàáîðó âîäè ç ð³÷îê òà âîäîñõîâèù ³ ñòàâê³â íà çðîøåííÿ äîâêîëèøí³õ çåìåëü ó ï³âäåííèõ ïîñóøëèâèõ ðàéîíàõ ñòåïó ³ ë³ñîñòåïó.
Ðîçãëÿíåìî îñîáëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ð³÷îê ³ ¿õ åêîñèñòåì â àñïåêò³ òîãî ÿêèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà ð³÷êó âîíè ñòâîðþþòü.
à. Âèêîðèñòàííÿ á³îëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â âîäîéì. Âîíî ç âèùåíàçâàíîþ îñîáëèâ³ñòþ ìàëî çâ’ÿçàíå, âåëîñü ñïîêîíâ³êó ³ ñóñï³ëüñòâî âåëî éîãî íà òàêîìó ð³âí³, ùî íå ñòâîðþâàâñü íåãàòèâíèé âïëèâ íà ð³÷êó, íå ï³äðèâàëèñü ¿õ ïðèðîäí³ ðåñóðñè. Öåé âèä ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ð³÷êîâèìè åêîñèñòåìàìè àêòèâíî ï³äñèëþâàâ ¿õ ïðèðîäí³ çäàòíîñò³ äî ñàìî â³äòâîðåííÿ ³ ñàìîî÷èùåííÿ, íå çàâäàþ÷è çàãàëüíî¿ øêîäè ð³÷ö³ ³ ¿¿ åêîñèñòåì³. Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ äåùî îñëàáèâñÿ. Ïðè÷èíà — ó çðîñòàíí³ çàáðóäíåííÿ ð³÷îê ³ çìåíøåíí³ ¿õ êîðèñíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ — âèò³ñíåííÿ á³ëüø ïðîäóêòèâíèõ âèä³â ðèá ìåíø ïðîäóêòèâíèìè. (Öå ïðè òîìó, ùî çàãàëüíà ïðîäóêö³ÿ âîäîéì çá³ëüøèëàñü). 
á. Çàá³ð àëþâ³àëüíèõ â³äêëàä³â íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè. Öåé âèä ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ ïðîäîâæóº àêòèâíî çðîñòàòè, îñîáëèâî íà ã³ðñüêèõ òà ïåðåä ã³ðñüêèõ ð³÷êàõ ³ íà âåëèêèõ ð³÷êàõ ð³âíèí. Íàïðÿì ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ÿêèé ïðè íåçíà÷íîìó âèêëþ÷åíí³ ìàéæå çàâæäè çàâäàº ïðÿìî¿ øêîäè åêîñèñòåìàì ìàëèõ ð³÷îê, îñê³ëüêè ïðèâîäèòü äî çì³ùåííÿ ð³âíîâàãè â ð³÷êîâ³é åêîñèñòåì³, çðîñòàííþ êîíöåíòðàö³¿ ó âîä³ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, îñîáëèâî ìåõàí³÷íèõ çàâèñ³â, çìåíøåííþ ïðîçîðîñò³ ð³÷êîâèõ âîä.
Íàéá³ëüø òèïîâèì ³ øèðîêîìàñøòàáíèì âèäîì âèêîðèñòàííÿ ìàëèõ ð³÷îê º çàá³ð âîäè, çîêðåìà íà çðîøåííÿ. Ðîçì³ùåííÿ íà ï³âäí³ êðà¿íè îñíîâíèõ ïëîù çðîøóâàíîãî çåìëåðîáñòâà çóìîâëþº çíà÷íå âîäîñïîæèâàííÿ íà çðîøåííÿ ç ìàëèõ ð³÷îê íèæíüî¿ òå÷³¿ Äóíàþ (âñüîãî â áàñåéí³ 98% çðîøåííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ âîäíèìè ðåñóðñàìè ìàëèõ ð³÷îê), Ïðè÷îðíîìîð'ÿ (96%), Ïðèàçîâ'ÿ (37%), íèæíüî¿ òå÷³¿ Äí³ïðà (30%). Ñêëàäàþ÷è 20% ñóìàðíîãî âîäîçàáîðó â Óêðà¿í³, ìàë³ ð³÷êè çàáåçïå÷óþòü íà 67% ïîòðåáè ñ³ëüãîñïâîäîïîñòà÷àííÿ, íà 35% — çðîøåííÿ, íà 25% — ãîñïîäàðñüêî-ïîáóòîâ³ ïîòðåáè íàñåëåííÿ. 
Ó 2000 ð. ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè ï³äïðèºìñòâàìè áóëî çàáðàíî 6,4 êóá. êì âîäè, ó ò.÷. ç ïîâåðõíåâèõ äæåðåë – 6,0 êóá. êì, ç ï³äçåìíèõ – 0,46 êóá. êì. Íàéá³ëüøèì âîäîêîðèñòóâà÷åì º çðîøóâàíå çåìëåðîáñòâî, íà ÿêå ïðèïàäàëî 57% óñüîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âîäîñïîæèâàííÿ; à ñòàâêîâîãî ðèáíèöòâà – 13 %
Ó 2000 ð. ç âîäíèõ äæåðåë Óêðà¿íè çàáðàíî 18,3 êóá. êì âîäè, ó òîìó ÷èñë³ â áàñåéí³ Äí³ïðà – 10,4 êóá. êì (àáî 57 %), â áàñåéí³ Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ – 2,0 êóá. êì (11 %), â áàñåéí³ Äí³ñòðà – 0,8 êóá. êì (4 %), â áàñåéí³ Ï³âäåííîãî Áóãó – 0,9 êóá. êì (5 %), â áàñåéí³ Äóíàþ – 1,4 êóá. êì (8 %), â áàñåéí³ Çàõ³äíîãî Áóãó – 0,1 êóá. êì (0,5 %). Ó ãàëóçåâ³é ñòðóêòóð³ âîäîêîðèñòóâàííÿ íà ïðîìèñëîâ³ñòü ïðèïàäàº  50 %, ó òîìó ÷èñë³: åëåêòðîåíåðãåòèêà – 22%; ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî – 21%; êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî – 27 %.
Òàê³ çíà÷í³ îá’ºìè çàáèðàííÿ âîäè ïðèâîäÿòü äî ïîì³òíîãî çíèæåííÿ îá’ºìó ñòîêó ìàëèõ ð³÷îê. Çâè÷àéíî, çàá³ð âîäè ñï³ââèì³ðíèé ç³ ñòîêîì íå ìîæå íå çàâäàâàòè øêîäè ð³÷ö³ ç ¿¿ åêîñèñòåì³.
â. Ñòâîðåííÿ âîäîñõîâèù ³ ñòàâê³â, âèêîðèñòàííÿ âîäíî¿ àêâàòîð³¿ ð³÷îê.
Òèïîâèì ÿâèùåì íà ìàëèõ ð³÷êàõ º ïîâñþäíå ñòâîðåííÿ ñòàâê³â ³ ìàëèõ âîäîñõîâèù. Íàéá³ëüøå ñòàâê³â ³ âîäîñõîâèù ñòâîðåíî íà ð³÷êàõ, ùî ìàþòü ð³÷êîâó äîëèíó ç ÷³òêî âèðàæåíèìè òåðàñàìè — íà ï³âí³÷ â³ä Ïðè÷îðíîìîðñüêî¿ íèçîâèíè ³ äî Ïîë³ññÿ.
Íà ñüîãîäí³, íåçàëåæíî â³ä ðåã³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé òåðèòîð³é, íå ëèøå ìàë³ ð³÷êè, àëå ³ á³ëüø³ñòü âåëèêèõ ïåðåòâîðåí³ íà ëàíöþæêè ñòàâê³â òà âîäîéì ð³çíîãî ðîçì³ðó. Çàðàç, íàâ³òü, ðîçðîáëÿþòüñÿ ïðîåêòè ñòâîðåííÿ íà ã³ðñüêèõ ð³÷êàõ ñèñòåì âîäîéì (í³áèòî ç ìåòîþ — çàïîá³ãàííÿ ïàâîäêàì). Àëå âîíè ìîæóòü äóæå ñêîðî ïîâåðíóòèñü øêîäîþ äëÿ ïðèðîäè ³ ñóñï³ëüñòâà.
Äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ñïîêîíâ³êó òðàäèö³éíèì º ñòâîðåííÿ íà ìàëèõ ð³÷êàõ ñòàâê³â ïëîùåþ â³ä 1-3 äî 10-15 ãåêòàð³â. Îñíîâíîþ ìåòîþ ¿õ ñòâîðåííÿ ³ óòðèìàííÿ áóëà ðîáîòà âîäÿíèõ ìëèí³â òà îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿ ðèáîïðîäóêö³¿. Òàêèé ñòàâîê, ìàþ÷è çíà÷íó ÷àñòêó áåðåãîâî¿ ë³í³¿ ó ïåðåðàõóíêó íà îäèíèöþ ïëîù³ ³, â³äïîâ³äíî, ñòàá³ëüíèé ð³âåíü îáì³íó ðå÷îâèí ç ñóõîïóòíèì ëàíäøàôòîì, çîêðåìà íàäõîäæåííÿ á³îãåí³â, ìàâ ³ âèñîêó ðèáîïðîäóêòèâí³ñòü.
Àëå ç ðîñòîì åêñòåíñèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ñòàâêè ñòàëè ïåðåâàæíî äæåðåëîì ïîñòà÷àííÿ âîäè íà ð³çí³ ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè. Â³äïîâ³äíî äî öèõ ïîòðåá çì³íèëèñü ³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³ âîäè òà óìîâè óòðèìàííÿ öèõ âîäîéì — çá³ëüøèëèñü ¿õ ðîçì³ðè, ï³äí³ìàºòüñÿ âèñîòà ãðåáåëü òà ð³âåíü âîäè. Íà 1985 â Óêðà¿í³ áóëî ñòâîðåíî ïîíàä 27,5 òèñ ñòàâê³â òà ìàëèõ âîäîéì çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 500òèñ.ãà. Ïðè çàãàëüí³é äîâæèí³ ð³÷îê Óêðà¿íè 183 òèñ.êì. ìàºìî íà êîæí³ 6,5 ê³ëîìåòðà ð³÷êè îäèí ñòàâîê, àáî 2,7 ãà ñòàâê³â íà 1 ê³ëîìåòð ð³÷êè. Ïðèçíà÷åííÿ öèõ ñòàâê³â òà âîäîéì ó áàãàòüîõ âèïàäêàõ âàæêî ç'ÿñóâàòè. ßê ïðàâèëî öå ðèáîðîçâ³äí³ ñòàâêè, ÿê³ àæ í³ÿê íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ïîñòà÷àëüíèêè ðèáíî¿ ïðîäóêö³¿, à ðîëü ¿õ ÿê ðåçåðâóàð³â íàêîïè÷åííÿ ÿê³ñíî¿ âîäè òåæ äîñèòü ñóìí³âíà. Çà âèñëîâîì îäíîãî ç ñ³ëüñüêèõ êåð³âíèê³â “...ñòâîðèëè ñòàâîê äëÿ ìîðàëüíîãî çàäîâîëåííÿ.” Îò ò³ëüêè íåçðîçóì³ëî ÿêîãî...
Íàäì³ðíà ìåðåæà ñòàâê³â ³ âîäîéì ïðèâåëà äî ïîâíî¿ âòðàòè ïðèðîäíî¿ ïðîòî÷íîñò³ ð³÷îê, íåäîïóñòèìîãî çíèæåííÿ ð³âíÿ âîäîîáì³íó â ð³÷êàõ ³ ñòàâêàõ. Öå íå ìîãëî íå ñòâîðèòè íà ð³÷êè ÿê åëåìåíòè ëàíäøàôòó áàãàòîïëàíîâèé íåãàòèâíèé âïëèâ.
Âåðõ³â'ÿ ñòàâê³â çàìóëþºòüñÿ ³ çàðîñòàþòü âîäÿíîþ ðîñëèíí³ñòþ (à ¿¿ îïàä ùå é ïðèñêîðþº öåé ïðîöåñ), íà ì³ëêîâîääÿõ ñòàâîê ïåðåòâîðþºòüñÿ íà áîëîòî, çìåíøóºòüñÿ ñò³ê ð³÷êè. Âåëèê³ ñòàâêè ³ âîäîéìè ð³çêî çá³ëüøóþòü çîíó âïëèâó ð³÷êè çà ìåæàìè âîäíî¿ àêâàòîð³¿ — çì³íþºòüñÿ ñèñòåìà ðîçïîä³ëó ´ðóíòîâèõ âîä ó äîâêîëèøí³õ ëàíäøàôòàõ, ïîã³ðøóºòüñÿ äðåíàæíà ôóíêö³ÿ ð³÷îê, ùî íàéá³ëüø âèðàæåíî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó ï³äòîïëåíí³ çåìåëü, îñîáëèâî çàïëàâè íèæ÷å äàìáè, êóäè ³íòåíñèâíî ô³ëüòðóºòüñÿ ñòàâêîâà âîäà.
Â ïîäð³áíåí³é ñòàâêàìè íà ñàìîñò³éí³, ìîðôîëîã³÷íî áëèçüê³ â³äð³çêè ð³÷êè, ÿê³ñòü âîäè ìàëî çì³íþºòüñÿ, ñàìîî÷èùåííÿ ïîñëàáëåíå, çðîñòàº ôîðìóâàííÿ àâòîõòîííèõ çàáðóäíåíü. Òàêîæ á³ëÿ âåëèêèõ ñòàâ³â ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ òèïîâ³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè, ùî íå çàâæäè º ñïðèÿòëèâèì.
Â ñòàâêàõ ³íòåíñèâíî àêóìóëþþòüñÿ çàáðóäíåííÿ, çîêðåìà ³îíè âàæêèõ ìåòàë³â. Äëÿ çîíè Ïîë³ññÿ öå öèíê, ìàðãàíåöü, çàë³çî, í³êåëü, ñâèíåöü òà ì³äü, äëÿ çîíè Ë³ñîñòåïó – öèíê, ìàðãàíåöü, ñâèíåöü òà ì³äü, äëÿ çîíè Ñòåïó – öèíê, ìàðãàíåöü, í³êåëü, êîáàëüò òà ñâèíåöü. Êîíöåíòðàö³¿ öèõ ³îí³â ó âîä³ ñòàâ³â âèùå íîðìàòèâíèõ âåëè÷èí ó 2-12 ðàç³â. Ó äîííèõ â³äêëàäàõ âèùå íîðìàòèâíèõ âåëè÷èí íàêîïè÷óþòüñÿ â îñíîâíîìó ³îíè ì³ä³, í³êåëþ òà êîáàëüòó.
Âîäíà àêâàòîð³ÿ ìàëèõ ð³÷îê, îñîáëèâî ó ¿õ íèæí³é òå÷³¿, ìîæå äîñèòü àêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ âîäíîãî òðàíñïîðòó — ò.ç. ìàëîì³ðíîãî ôëîòó áåç äâèãóí³â. Öåé âèä âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ìàëèõ ð³÷îê ïðàêòè÷íî íå ñòâîðþº íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ¿õ åêîñèñòåìè.
ã. Âèêîðèñòàííÿ ã³äðîåíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ìàëèõ ð³÷îê. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðàêòè÷íî íåìàº ñóòòºâîãî çíà÷åííÿ. Õî÷ íà äåÿêèõ ð³÷êàõ â³äáóäîâóþòüñÿ àáî ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ìàë³ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿. ª òåõí³÷í³ ð³øåííÿ áóäóâàòè ¿õ òàê, ùî âîíè íå áóäóòü ñòâîðþâàòè íà ð³÷êîâó åêîñèñòåìó ïðàêòè÷íî í³ÿêî¿ ïîá³÷íî¿, çîêðåìà øê³äëèâî¿, ä³¿. Òîìó òðåáà â³òàòè ðîçâèòîê öüîãî íàïðÿìó âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ìàëèõ ð³÷îê.
ä. ²íæåíåðí³ ïåðåáóäîâè ðóñåë òà çàïëàâ. Ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ ïîêðàùåííÿ òåõí³÷íèõ (òåõíîëîã³÷íèõ) óìîâ âèêîðèñòàííÿ ð³÷îê ³ ¿õ çàïëàâ, äëÿ ðîçøèðåííÿ ïëîù ð³çíîïëàíîâîãî ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ çåìåëü. Çàñòîñîâóºòüñÿ â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, äåùî ìåíøå ó ã³ðñüêèõ.
Îñíîâíèì íàïðÿìîì ³íæåíåðíèõ ïåðåáóäîâ ð³÷îê ³ ¿õ çàïëàâ º îñóøóâàëüíà ³ çðîøóâàëüíà ìåë³îðàö³ÿ çåìåëü. ßê ñïîñ³á âèêîðèñòàííÿ ð³÷îê ìåë³îðàö³ÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíà÷íèì (ÿêùî íå ïîâíèì) ðîçîðþâàííÿì çåìåëü çàïëàâè, à ³íîä³ ³ ñõèë³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè. Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ â ðåã³îíàõ, äå âåäåòüñÿ çðîøåííÿ, ðîçîðàíî ïðàêòè÷íî âñå, äå çì³ã ïðîéòè òðàêòîð. Òîáòî ìàéæå íå çáåðåãëîñü ä³ëÿíîê ç ïîñò³éíèì, ñóö³ëüíèì ïðèðîäíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì. Òàê æå ñàìî ó 60-70 ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ïðîâåäåíà îñóøóâàëüíà ìåë³îðàö³ÿ ³ ðîçîðàíî á³ëüø³ñòü çàïëàâ ð³÷îê ï³âí³÷íèõ ³ çàõ³äíèõ á³ëüø âîëîãèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ñàì³ ð³÷êè ïåðåòâîðåí³ ïåðåâàæíî ó ïðÿì³ êàíàëè áåç ïðèðîäíèõ åëåìåíò³â ðóñëà.
Çàãàëîì âíàñë³äîê ðîçîðþâàííÿ çàïëàâ ð³÷îê ó 50-70 ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ â Óêðà¿í³ çíèêëî áëèçüêî 10 ìëí. ãåêòàð³â ëó÷íèõ ³ ë³ñî÷àãàðíèêîâèõ åêîñèñòåì çàïëàâ — ëàíäøàôò³â, ùî ìàëè ïðèðîäí³ á³îöåíîçè ³ áóëè íàéñïðèÿòëèâ³ø³ â ïðèðîä³ Óêðà¿íè ùîäî ï³äòðèìàííÿ á³îñôåðíî¿ ð³âíîâàãè ³ çáåðåæåííÿ òèïîâèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ.
Çàãàëüíà ïëîùà çðîøóâàíèõ çåìåëü â Óêðà¿í³ â 1990 ðîö³ ñòàíîâèëà 2600 òèñ. ãà, à â 2000 ðîö³ çíèçèëàñü äî 2400 òèñ. ãà. Ñóìàðíà ïëîùà îñóøåíèõ çåìåëü ñòàíîâèòü 3,3 ìëí. ãà, ç íèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 2,3 ìëí. ãà, ç ÿêèõ á³ëüøå 1,5 ìëí. ãà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íååôåêòèâíî, ï³ä íèçüêîïðîäóêòèâí³ ïàñîâèùà òà ñ³íîæàò³ ç óðîæàéí³ñòþ ñóõî¿ ìàñè  íå âèùå 16 ö/ãà.
Ïðîâåäåííÿ îñóøóâàëüíî¿ òà çðîøóâàëüíî¿ ìåë³îðàö³¿ çåìåëü çàïëàâè ïðèâåëî äî çíèêíåííÿ ìåàíäð³â, ïëåñ, ïåðåêàò³â òà ³íøèõ ïðèðîäíèõ åëåìåíò³â ðóñåë, ÷åðåç ùî ìàë³ ð³÷êè âòðàòèëè âëàñòèâ³ ¿ì á³îòîïè, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè ð³çíîìàí³òòÿ óãðóïîâàíü ã³äðîá³îíò³â. Ó çâ’ÿçêó ç öèì á³îòîï³÷íà ñêëàäîâà ï³äñèñòåìè ðóñëà çàçíàëà çíà÷íèõ çì³í ó íàïðÿì³ ñïðîùåííÿ âèäîâî¿ ñòðóêòóðè òà ñêîðî÷åííÿ òðîô³÷íèõ ëàíöþã³â. À öå, â ñâîþ ÷åðãó, ïðèçâåëî äî íàêîïè÷åííÿ â ð³÷êàõ çàáðóäíåíü, ìóëó.
Ñïðÿìëåí³ ³ çàìóëåí³ ðóñëà ç ïîñò³éíèì íàäõîäæåííÿì çàáðóäíåíü òðàíñôîðìóþòüñÿ â îäíîð³äíèé çà óìîâàìè á³îòîï, ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ñïðèÿº ìîíîòèï³çàö³¿ á³îòè÷íèõ óãðóïîâàíü, â ÿêèõ äîì³íóþòü åâðèòîïí³ âèäè. Òîìó ñüîãîäí³ íà ð³÷êàõ òàê ð³äêî ìîæíà çóñòð³òè, íàïðèêëàä à¿ð ÷è áàãàòî ³íøèõ ðîñëèí, àëå òàê ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ î÷åðåò.
Ñïðÿìëåííÿ ³ ïîãëèáëåííÿ ð³÷îê (¿õíÿ êàíàë³çàö³ÿ), îñóøåííÿ çàïëàâ òà áîë³ò òàêîæ ñóòòºâî êîðèãóþòü ïàâîäêîâèé ðåæèì ó íåñïðèÿòëèâó äëÿ ñòàá³ëüíîãî ³ñíóâàííÿ ð³÷êîâî¿ åêîñèñòåìè ñòîðîíó. Â³äñóòí³ñòü ïîâåí³ — öå íàêîïè÷åííÿ çàáðóäíåíü ³ ìóëó íà äí³ ð³÷êè.
å. Âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çàïëàâ ³ ñõèë³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè — ñ³íîêîñ³ííÿ, âèïàñ õóäîáè, ðîçîðþâàííÿ.
Íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíèì ³ åêîëîã³÷íî îïðàâäàíèì âèêîðèñòàííÿì çåìåëü çàïëàâ ð³÷îê ìîæóòü áóòè ñ³íîæàò³, ñàäè (áåç ðîçîðþâàííÿ ì³æðÿäü), îáìåæåíèé âèïàñ õóäîáè, ðåêðåàö³éí³ çîíè. Çâè÷àéíî, ñïîêîíâ³êó ó íàñ ïðàêòèêóâàëîñü ³ îáìåæåíå ðîçîðþâàííÿ çàïëàâ, àëå âîíî áóëî íåçíà÷íèì ³ äàëåêèì äî ìåæ³ åêîëîã³÷íî äîïóñòèìîãî íàâàíòàæåííÿ íà çàïëàâó. Àëå íà ñüîãîäí³ ïðîäîâæóº ³ñíóâàòè ³íøà, çàïî÷àòêîâàíà â ÷àñè ðàäÿíñüêîãî íàñòóïó íà ïðèðîäó, ñóìíîçâ³ñíà òðàäèö³ÿ ðîçîðþâàííÿ çåìåëü äî óð³çó âîäè ñòàâêà, îçåðà ÷è ìàëî¿ ð³÷êè. Öèì âîäîòîêè ïðîäîâæóþòüñÿ ñòàâèòè íà ìåæó ³ñíóâàííÿ.
Íà ñüîãîäí³ â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè çàïëàâà ³ òåðàñè ð³÷êîâî¿ äîëèíè âèùîãî ïîðÿäêó ÿêùî íå çàòîïëåí³ ñòàâêîì ³ íå ðîçîðàí³ äî óð³çó âîäè, òî ïðàêòè÷íî ñêð³çü âèêîðèñòîâóºòüñÿ ï³ä ³íòåíñèâíèé âèïàñ õóäîáè. Ðîçîðàíà äî óð³çó âîäè çàïëàâà º äæåðåëîì äîäàòêîâîãî íàäõîäæåííÿ çàáðóäíåíü ó ð³÷êó  ÷è ñòàâîê.
Â ö³ëîìó íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ðîçîðàíî 82% ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, à ó äåÿêèõ îáëàñòÿõ (Â³ííèöüê³é, Òåðíîï³ëüñüê³é, Ê³ðîâîãðàäñüê³é) ïîíàä 90%, ó ðÿä³ ðàéîí³â – 95-96%. Äîâãîòðèâàëà íåðàö³îíàëüíà åêñïëóàòàö³ÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â, ñó÷àñíå åêñòåíñèâíå âåäåííÿ çåìëåðîáñòâà ïîñòàâèëî ï³ä çàãðîçó íå ò³ëüêè ð³÷êè, àëå ³ ´ðóíòè Óêðà¿íè.
º. Âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çàïëàâ ³ ñõèë³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè ï³ä óðáîñèñòåìè — ãîñïîäàðñüê³ ³ æèòëîâ³ çàáóäîâè, ïðîêëàäàííÿ äîð³ã òîùî.
Äóæå ÷àñòî, ó áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ äî ð³÷îê ðîçì³ùóþòüñÿ ð³çí³ âèðîáíèöòâà: ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî — ôåðìè ³ òâàðèííèöüê³ êîìïëåêñè, äð³áí³ ïåðåðîáí³ ï³äïðèºìñòâà, ð³çíîìàí³òí³ ãîñïîäàðñüê³ äâîðè, ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà, çîêðåìà ã³ðíè÷îðóäíî¿ ³ âàæêî¿ ³íäóñòð³¿ òîùî. Âñ³ ö³ âèðîáíè÷³ êîìïëåêñè ó ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³ ñïîæèâàþòü ð³÷êîâ³ âîäè, ïðè÷îìó öåé ïðîöåñ ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ íåêîíòðîëüîâàíèé. ² âñ³ ö³ êîìïëåêñè îáîâ’ÿçêîâî ïðîäóêóþòü íåêîíòðîëüîâàí³, ïåðåâàæíî íåî÷èùåí³ ñòîêè. Öå ïðè òîìó, ùî î÷èñí³ ñïîðóäè ³ òåõíîëîã³¿ ìîæóòü íà êîíêðåòíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ³ ïðàöþâàòè, àëå ðîáîòà ¿õ ïåðåâàæíî â³äáóâàºòüñÿ íå çà òåîðåòè÷íî ïåðåäáà÷åíèìè òåõíîëîã³÷íèìè ñõåìàìè, àáî é ïðîñòî âîíè ñòîÿòü íåïðàöþþ÷èìè. ×àñòî ó çàïëàâàõ ð³÷îê, âçäîâæ ðóñåë ïðîêëàäàþòüñÿ äîðîãè, ÿê³ ñòâîðþþòü çíà÷íèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà ð³÷êè — óù³ëüíþþòü âîäîíîñí³ ãîðèçîíòè, º äæåðåëîì äîäàòêîâîãî çàáðóäíåííÿ ð³÷êè.
Îòæå, ó çâ’ÿçêó ç ³ñíóþ÷èì íà ñüîãîäí³ ñïîñîáîì âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çàïëàâ ³ âèùå ðîçì³ùåíèõ òåðàñ ð³÷êîâî¿ äîëèíè (øèðîêîìàñøòàáíà ìåë³îðàö³ÿ, íàäì³ðíèé âèïàñ õóäîáè ³ ïòèö³, ðîçì³ùåííÿ æèòëîâèõ òà âèðîáíè÷èõ êîìïëåêñ³â) ìàéæå ïî âñ³é Óêðà¿í³ çíèùåí³ çàïëàâí³ ³ òåðàñí³ ëóêè òà ë³ñè, ð³÷êè âòðàòèëè ñâî¿ óí³êàëüí³ ïðèðîäí³ á³îëîã³÷í³ ô³ëüòðè. Çðóéíîâàí³ ïðèðîäí³ çàïëàâè íå çäàòí³ çàïîá³ãàòè íàäõîäæåííþ äî ðóñåë ïîâåðõíåâîãî ñòîêó ³ âñ³õ çàáðóäíåíü, ùî â³í íåñå.
Âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â çàïëàâ ³ ñõèë³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè ðàçîì ç ³íæåíåðíèìè ïåðåáóäîâàìè çàïëàâ òà ðóñåë ñòâîðþº íàéá³ëüøèé íåãàòèâíèé âïëèâ íà ìàë³ ð³÷êè, º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ¿õ äåãðàäàö³¿. Òàêå âèêîðèñòàííÿ ð³÷îê ïîâèííî áóòè ïðèïèíåíî. Ùîá çáåðåãòè ³ â³äíîâèòè ìàë³ ð³÷êè, à ç íèìè ³ îñíîâí³ âîäîòîêè Óêðà¿íè âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ìàëèõ ð³÷îê ïîâèííî âåñòèñü çã³äíî ïîëîæåíü Âîäíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè.
Ïðè âèêîðèñòàíí³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â ð³÷êîâèõ áàñåéí³â áåðåòüñÿ äî óâàãè ëèøå ÷àñòèíà âëàñòèâîñòåé (ÿêîñòåé) ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòó, âèêîðèñòîâóþòüñÿ âîíè íåïîâíîö³ííî, ³ç çíà÷íèìè â³äõîäàìè ÷è ïîá³÷íèìè ïðîäóêòàìè âèðîáíèöòâà. Îñòàíí³, ÿê ïðàâèëî, çàëèøàþòüñÿ òóò æå ó ð³÷êîâ³é äîëèí³ ÷è íåïîäàë³ê íå¿, çì³íþþòü â³äðåãóëüîâàíèé òèñÿ÷îë³òòÿìè ãîìåîñòàç ïðèðîäíèõ ïðîöåñ³â. Öèì ïðîâîêóºòüñÿ íàêîïè÷åííÿ íàäëèøêó îäíèõ ðå÷îâèí ÷è á³îëîã³÷íèõ îðãàí³çì³â ³ íàñòà÷ó ³íøèõ. Â ðåçóëüòàò³ îòðèìóºìî, çàáðóäíåííÿ äîâê³ëëÿ íàäëèøêîì ïðèðîäíèõ ðå÷îâèí, çàìóëåííÿ ðóñåë ð³÷îê íåðîçêëàäåíèìè îðãàí³÷íèìè çàëèøêàìè, àáî çàáðóäíåííÿ íåïðèðîäíèìè ðå÷îâèíàìè, íàïðèêëàä ³îíàìè âàæêèõ ìåòàë³â ÷è ð³çíèìè ïëàñòèêàìè.
Ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè âèêîðèñòàííÿ ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì ïðîäîâæóº íîñèòè åêñòåíñèâíèé, ðóéí³âíèé äëÿ íèõ õàðàêòåð. Àëå çà ³íòåíñèâí³ñòþ íåãàòèâíîãî âïëèâó íà ð³÷êîâ³ òà çàïëàâí³ åêîñèñòåìè ìàêñèìàëüíèé íåãàòèâíèé âïëèâ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ó Äîíáàñ³, Êðèâáàñ³ òà íà ï³âäí³ Óêðà¿íè, ñåðåäí³é — íà Ïîë³ññ³ ³ ì³í³ìàëüíèé — ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè òà â Çàêàðïàòò³.
ж. Використання рекреаційних ресурсів річкових долин. Популярний в усіх регіонах України вид відпочинку людей на воді і біля води. В окремих місцях при надмірному скупченні відпочивальників на окремих невеликих територіях може створювати негативний  вплив на річки — у першу чергу сприяти надходженню додаткових забруднень у річку.
Про можливості використання інформаційних ресурсів річкових ландшафтів 
На наш погляд є ще один вид ресурсів річкових екосистем. Це інформаційно-естетичний ресурс. Його необхідно виділити як особливий тому, що використання його у майбутньому ляже в основу нової парадигми взаємовідносин суспільства і природи.
Цей напрям зараз практикується порівняно рідко. Найпоширенішим способом цього аспекту природокористування на сьогодні є туризм. Але і він частіше несе негативні наслідки для річок, а ніж є таким, що не створює шкідливого для річок впливу.
А повноцінний природний ландшафт, особливо такий багатий різноманіттям складових елементів, як річкова долина, має у собі значно вищий потенціал ніж лише простий матеріальний ресурс.
Ïðèðîäíèé ÷è íàâ³òü êâàç³ïðèðîäíèé ëàíäøàôò ó ëþäåé çàâæäè âèêëèêàº îñîáëèâå â³ä÷óòòÿ, çàäîâîëåííÿ, íàâ³òü çàõîïëåííÿ. ×èì á³ëüøå ó íüîìó íàòóðàëüíîãî, íåçðóéíîâàíîãî, òèì á³ëüøå ó íüîìó åëåìåíò³â ïðèðîäíîãî ð³çíîìàí³òòÿ, òèì â³í ïðèâàáëèâ³øèé, òèì á³ëüøå éîãî ïîòåíö³àë äëÿ ïîçèòèâíîãî âïëèâó íà ëþäèíó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áàãàòüîõ ¿¿ ïîòðåá.
Êîæíèé ïðèðîäíèé îá'ºêò, êîæíèé åëåìåíò éîãî ð³çíîìàí³òòÿ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê çà ñâî¿ìè ìîðôîëîã³÷íèìè ïàðàìåòðàìè, ô³çè÷íèìè ðåñóðñàìè, òàê ³ çà éîãî ìàëüîâíè÷³ñòþ, çà éîãî åñòåòè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè. Â³í ìàº ñâîþ åíåðãåòèêó, ñâîº îñîáëèâå ³íôîðìàö³éíå ïîëå. Çàâäÿêè öüîìó ³íôîðìàö³éíîìó ïîëþ êîæåí åëåìåíò ëàíäøàôòó âèêîíóº ñâîþ îñîáëèâó ôóíêö³þ ó á³îñôåðíîìó ìàñøòàá³. Ôóíêö³¿ óñ³õ åëåìåíò³â ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòó çëèâàþòüñÿ ó øèðîêèé áàãàòîêîìïîíåíòíèé ñïåêòð. Öèì â³í ñòâîðþº ñâ³é îñîáëèâèé, ñâîºð³äíèé, ëèøå êîæíîìó êîíêðåòíîìó ëàíäøàôòó âëàñòèâèé âïëèâ íà ëþäèíó. ² ÿêùî ÿêîãîñü åëåìåíòó â ëàíäøàôò³, ÿêîãîñü ïðèðîäíîãî ð³çíîìàí³òòÿ ñòàº ìåíøå, òî öåé ñïåêòð ñòàº á³äí³øèì, âòðà÷àº ïîâíîö³íí³ñòü, íå âñ³ éîãî ôóíêö³¿ âèêîíóþòüñÿ...
Ñïåêòðè ³íôîðìàö³éíèõ ïîë³â (¿õ ä³àïàçîíè ³ íàïîâíåí³ñòü) ó ïðèðîäíèõ ïîâíîö³ííèõ ëàíäøàôò³â ÿê³ñí³ø³, øâèäøå âèêëèêàþòü ðåçîíàíñè êîëèâàíü íàøèõ îñîáèñòèõ ñïåêòð³â, ÷èì ñïðèÿþòü ïîçèòèâíîìó âïëèâó íà íàø îðãàí³çì, íà íàøå çäîðîâ’ÿ (ë³êóâàëüíèé åôåêò, íàïðèêëàä).
Âèñîêà óðáàí³çîâàí³ñòü ïðèçâîäèòü íå ò³ëüêè äî âòðàòè îêðåìèõ ÷àñòèí ïðèðîäíîãî ñïåêòðó ³, â³äïîâ³äíî, ¿õ ôóíêö³é, àëå ³ äî ïîÿâè "ôàëüøèâèõ íîò" — íåâëàñòèâèõ ïðèðîäíîìó ëàíäøàôòó âèïðîì³íþâàíü ³ â³äïîâ³äíèõ íàñë³äê³â äëÿ ëþäåé. Â³ä íàäì³ðíî¿ îñâîºíîñò³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, çîêðåìà çíà÷íî¿ çì³íåíîñò³ ð³÷êîâèõ äîëèí íå ëèøå çì³íþþòüñÿ ¿õ ô³çè÷í³ ïàðàìåòðè — âîäí³ñòü ð³÷îê, ÿê³ñòü ñòîêó, ÷èñòîòà ðóñåë òîùî, àëå ³ âòðà÷àþòüñÿ åëåìåíòè ïðèðîäíîãî (ëàíäøàôòíîãî òà á³îëîã³÷íîãî) ð³çíîìàí³òòÿ öèõ òåðèòîð³é, à, îòæå, ïîíèæóºòüñÿ ïðèðîäíà ÿê³ñòü ¿õ ³íôîðìàö³éíèõ ïîë³â. ² â³ä öüîãî, âðåøò³-ðåøò, ñòðàæäàº ëþäèíà, ùî ÷àñòî ñòèêàºòüñÿ ³ç öèì ëàíäøàôòîì (÷àñò³øå õâîð³º, àáî á³äóº ...).
Ïîâíîö³ííå âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, çîêðåìà ¿õ ³íôîðìàö³éíî-åñòåòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ç ì³í³ìàëüíèì ðóéíóâàííÿì ¿õ ö³ë³ñíîñò³, ìîæå çàáåçïå÷èòè ëþäèí³ áàãàòî ¿¿ ïîòðåá, ïðî ÿê³ ìè çàðàç ìàëî çíàºìî, àëå ÿê³ â çíà÷í³é ì³ð³ ìîæóòü êîìïåíñóâàòè ÷èñòî ìàòåð³àëüí³ ïîòðåáè.
Таким чином, інформаційно-естетичний напрям використання ресурсів річкових екосистем, зокрема їх долин, у майбутньому може не лише витіснити, обмежити матеріально-ресурсне їх використання, але і стати значним резервом фізичного оздоровлення людей, а далі і духовного розвитку людини, суспільства.
Узагальнена схема антропогенного впливу на річки 
Існування на певному рівні рухливої рівноваги між біотичною складовою річки і фізичною якістю середовища в найзагальнішому вигляді сьогодні визначається трьома факторами — станом водозбору, наявністю локальних чи розсіяних стоків та станом русла. Від стану водозбору, тобто від загальної площі антропогенно змінених ландшафтів, від їх віддаленості від русел та наявності природних біоценозів з їхніми біофільтраційними властивостями залежить якість поверхневого стоку.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âèêîðèñòàííÿ ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì ïðîäîâæóº íîñèòè åêñòåíñèâíèé, ðóéí³âíèé äëÿ íèõ õàðàêòåð. Âîíî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çàãàëüí³é îñâîºíîñò³ ð³÷êîâî¿ äîëèíè (ë³ñîâèðóáêè, ðîçîðàí³ñòü, æèòëîâà ÷è ïðîìèñëîâà çàáóäîâà òîùî), ó çá³ëüøåíí³ íàäõîäæåííÿ çàáðóäíåíü ó ð³÷êó, ó ðóéíóâàíí³ ðóñëà ð³÷êè. Áàñåéíè ìàëèõ ð³÷îê ïðàêòè÷íî ïîçáàâëåí³ ïðèðîäíèõ á³îô³ëüòð³â, ¿õ âîäîçáîðè àáî ðîçîðàí³ ìàéæå äî óð³çó âîäè, àáî íèù³âíî åêñïëóàòóþòüñÿ ³íøèìè ñïîñîáàìè, ùî çàáåçïå÷óº ìàéæå áåçïåðåøêîäíå ïîòðàïëÿííÿ ïîâåðõíåâîãî ñòîêó áåçïîñåðåäíüî äî ðóñëà.
Ïðàêòè÷íî êîæåí âèä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â áàñåéí³ ìàëî¿ ð³÷êè ïðè òåõíîëîã³ÿõ, ùî ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ, âåäå äî ïîñòóïàííÿ ó ð³÷êó íàäëèøêîâî¿ ê³ëüêîñò³ ð³çíèõ ðå÷îâèí. À öå ÷åðåç ïîñë³äîâíèé ëàíöþæîê ïåðåòâîðåíü òà çâ’ÿçê³â äàº çìåíøåííÿ âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ, çíèæåííÿ ñò³éêîñò³ åêîñèñòåì òà ¿õ äåãðàäàö³þ, âòðàòó âîäíîñò³ ð³÷îê, çàáîëî÷åííÿ ¿õ çàïëàâ ³ ðóñåë, ñêîðî÷åííÿ äîâæèíè ìàëèõ ð³÷îê.
Ð³çí³ ôàêòîðè øê³äëèâîãî âïëèâó íà ð³÷êó ò³ëüêè ï³äñèëþþòü íåãàòèâíó ä³þ ³íøèõ ôàêòîð³â. Íàïðèêëàä:
à. Ðîçîðàíà ïîâåðõíÿ âîäîçáîðó ñïðèÿº çðîñòàííþ ïîâåðõíåâîãî, à íå ï³äçåìíîãî æèâëåííÿ ð³÷êè.
á.  Ðîçîðàí³ ñõèëè  ð³÷êîâî¿ äîëèíè, à îñîáëèâî çàïëàâè, íå çóïèíÿþòü öåé ïîâåðõíåâèé ñò³ê ó ð³÷êó.
â. Ïîâåðõíåâèé ñò³ê ñïðèÿº çá³ëüøåííþ çìèâó ó ð³÷êó íàéëåãøèõ íàéïîæèâí³øèõ ôðàêö³é ãðóíòó.
ã.   Ç ´ðóíòîì ó ð³÷êó çìèâàþòüñÿ äóæå áàãàòî ïîæèâíèõ ðå÷îâèí —  á³îãåí³â, ì³êðîåëåìåíò³â.
ä.  Ïîæèâí³ åëåìåíòè ïîñèëþþòü ð³ñò âîäîðîñòåé ³ âèùèõ âîäÿíèõ ðîñëèí, “ñïàëàõè öâ³ò³ííÿ”.
å. Íàäëèøîê ðîñëèííî¿ ìàñè íå âñòèãàº ðîçêëàñòèñÿ äî íàéïðîñò³øèõ ðå÷îâèí.
º.   Öåé íàäëèøîê îïàäàº íà äíî ð³÷êè, óòâîðþºòüñÿ ìóë. 
æ. Ïðîöåñ çàìóëåííÿ ï³äñèëþºòüñÿ ïîñòóïàííÿì çìèòîãî ïîâåðõíåâèì ñòîêîì ãðóíòó.
ç.  Ó çàìóëåíîìó ðóñë³ ùå ³íòåíñèâí³øå ðîçâèâàþòüñÿ ïðîöåñè çàðîñòàííÿ âîäÿíîþ ðîñëèíí³ñòþ, öèì ï³äñèëþºòüñÿ çàìóëåííÿ ðóñëà.
è. Ó çàìóëåíîìó ðóñë³ çìåíøóºòüñÿ ïðîòî÷í³ñòü — ð³÷êîâèé ñò³ê ÷àñòêîâî ïåðåõîäèòü ó ï³äçåìíèé ñò³ê.
ßê íàñë³äîê — ìàëà ð³÷êà äåãðàäóº, çàìóëþºòüñÿ, çàðîñòàº ðîñëèíí³ñòþ, çíèêàº.
Але тут перераховані основні ланки лише одного ланцюжка руйнівних для річки процесів. Кожну його ланку суттєво підсилюють паралельні руйнівні процеси. Наприклад: зруйнований суцільний природний рослинний покрив не може зупинити видування ґрунту вітром. Цей грунт, а також пилюка з доріг, пустирів, брудних дворів включаються у процес на ланках “в-г”, в результаті посилюють негативний для річкової екосистеми процес. Тут має місце явище потенціювання або синергії негативних для річки факторів.
Ñòîêè ç êîìóíàëüíèõ ì³ñüêèõ î÷èñíèõ ñïîðóä. Çàâæäè íåñóòü íàäëèøîê ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Âîíè âêëþ÷àþòüñÿ ó öåé çàãàëüíèé ïðîöåñ íà ëàíêàõ “ä-å”.
Ñòîêè ç ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ìîæóòü ì³ñòèòè â ñîá³ ³îíè âàæêèõ ìåòàë³â, ð³çí³ îðãàí³÷í³ òà íåîðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè. Âîíè ñóòòºâî ïðèãí³÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü âîäÿíèõ ì³êðîîðãàí³çì³â, äð³áíèõ áåçõðåáåòíèõ òâàðèí, ñïðèÿþòü çíèêíåííþ ¿õ îêðåìèõ âèä³â ³ç åêîñèñòåìè. À ö³ îðãàí³çìè º îñíîâîþ ïðîöåñ³â ñàìîî÷èùåííÿ â ð³÷ö³. Òîáòî çàáðóäíåííÿ öèìè ðå÷îâèíàìè ïðèãí³÷óº ïðèðîäíèé ïðîöåñ ñàìîî÷èùåííÿ ð³÷îê. ¯õ íåãàòèâíèé åôåêò ïðîÿâëÿºòüñÿ íà ëàíêàõ “å-º” çàãàëüíîãî ïðîöåñó äåãðàäàö³¿ ð³÷îê ³ ¿õ åêîñèñòåì.
Ìåë³îðàòèâí³ ðîáîòè âèêîíàí³ ó çàïëàâàõ áàãàòüîõ ð³÷îê ïðèâåëè äî ïîíèæåííÿ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ âîä, ùî îñîáëèâî ï³äñèëþº ïðîöåñè äåãðàäàö³¿ ð³÷êîâèõ åêîñèñòåì íà åòàï³ “è”, à òàêîæ ïîñèëþº çàìóëþâàííÿ ðóñëà ìàëî¿ ð³÷êè ó ¿¿ âåðõ³â’¿ òèì, ùî ñëàáøèé ð³÷êîâèé ïîò³ê íå ìîæå âèíåñòè ìóë ó íèæ÷³ ä³ëÿíêè ð³÷êè.
Переважна більшість процесів деградації річок, що відбувались в останні десятиліття, у найбільш загальному вигляді представлені в “Узагальненій схемі негативного впливу діяльності людини на екосистеми малих річок”.
ßâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåíü ð³÷îê º ñòîêè, ÿê³ íàäõîäÿòü ç î÷èñíèõ ñïîðóä, íàñåëåíèõ ïóíêò³â àáî ï³äïðèºìñòâ. Äî äæåðåë çàáðóäíåííÿ ð³÷îê òàêîæ íàëåæàòü ðîçòàøîâàí³ ïî áåðåãàõ æèòëîâ³ ³ âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ òà äâîðè, ôåðìè, ë³òí³ òàáîðè õóäîáè, äåãðàäîâàí³ ïàñîâèùà, ðåêðåàö³éí³ çîíè ç ïåðåíàñè÷åííÿì â³äïî÷èâàëüíèê³â, ñì³òíèêè òîùî. Íåÿâíèìè äæåðåëàìè çàáðóäíåíü ð³÷îê º ð³ëëÿ, äîðîãè, ð³çíîìàí³òí³ ãîñïîäàð÷³ äâîðè òîùî. ² óñ³ âîíè çà ñâîºþ íåãàòèâíîþ ä³ºþ íà ð³÷êîâ³ åêîñèñòåìè ëèøå âçàºìî ï³äñèëþþòüñÿ, òîáòî ìàº ì³ñöå ñèíåðã³ÿ íåãàòèâíèõ ôàêòîð³â.
Сучасне переважно екстенсивне використання річок і їх заплав, ресурсів їх ландшафтів та екосистем привело на сьогодні до розвитку практично усіх сучасних проблем річок. Їх 4 групи:
n	Ïðÿìå çàáðóäíåííÿ — ñêèäàííÿ áåçïîñåðåäíüî â ð³÷êè àáî â ïðèáåðåæí³ ñìóãè íåäîî÷èùåíèõ ³ íåî÷èùåíèõ ñò³÷íèõ âîä, ïîáóòîâîãî ³ òåõí³÷íîãî ñì³òòÿ, îðãàí³÷íèõ çàëèøê³â òîùî;
n	Ðóéíóâàííÿ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â ³ á³îöåíîç³â ð³÷êîâèõ äîëèí ³, ÿê íàñë³äîê, çìèâ ó ð³÷êó íàäëèøêó ïðèðîäíèõ ðå÷îâèí, à òàêîæ çàáðóäíåíü;
n	²íæåíåðí³ ïåðåáóäîâè ðóñåë òà çàïëàâ, зокрема: ñïðÿìëåííÿ, òà ïîãëèáëåííÿ ðóñåë, ñòâîðåííÿ ãðåáåëü, ñòàâê³â ³ îñóøóâàëüíèõ ñèñòåì, âèëó÷åííÿ ç ðóñåë àëþâ³àëüíèõ â³äêëàä³â (ï³ñêó, ãàëüêè);
n	Âòîðèííå (âëàñíå) çàáðóäíåííÿ ð³÷êè — çà ðàõóíîê ïðîäóêóâàííÿ íàäëèøêó á³îìàñè, ÿêà íå ï³ääàºòüñÿ ïîâíîìó ðîçïàäó ÷è ñïîæèâàííþ. ßê íàñë³äîê — çàìóëåííÿ ðóñëà.
Íàâ³òü ïåðåðèâàííÿ îêðåìèõ çâ’ÿçê³â, ùî ïðåäñòàâëåí³ ó ñõåì³, ³ ë³êâ³äàö³ÿ îêðåìèõ ïðîáëåì íå ãàðàíòóþòü çàãàëüíîãî ïîêðàùåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ð³÷îê. Çóïèíèòè ïðîöåñè äåãðàäàö³¿ ìàëèõ ð³÷îê, ¿õ åêîñèñòåì ìîæíà ëèøå âïðîâàäæóþ÷è êîìïëåêñ çàõîä³â íàïðàâëåíèõ ç îäí³º¿ ñòîðîíè íà çíèæåííÿ àíòðîïîãåíîãî ïðåñó íà ð³÷êîâ³ òà çàïëàâí³ åêîñèñòåìè, à ç äðóãî¿ — íà â³äòâîðåííÿ ïðèðîäíèõ âëàñòèâîñòåé çðóéíîâàíèõ ðóñåë òà çàïëàâ ìàëèõ ð³÷îê. Äëÿ äîñÿãíåííÿ öüîãî íåîáõ³äíà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà îõîðîíè ³ îçäîðîâëåííÿ ìàëèõ ð³÷îê Óêðà¿íè.
Íîâà åêîëîã³÷íà ïîë³òèêà ñòîñîâíî “âèêîðèñòàííÿ ð³÷îê”, ùî ìîæå âïðîâàäæóâàòèñü ÷åðåç òàêó ïðîãðàìó, ïîâèííà áóòè íàïðàâëåíà íà ðîçøèðåííÿ âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³éíîãî ðåñóðñó òà ñóòòºâîãî çìåíøåííÿ âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â. Çîêðåìà, íåîáõ³äíå ïëàíîì³ðíå çìåíøåííÿ âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ð³÷êîâèõ äîëèí ï³ä ð³ëëþ, ïëîù³ äëÿ æèòëîâîãî ³ ãîñïîäàðñüêîãî áóä³âíèöòâà, à îñîáëèâî ï³ä ñì³òíèêè.
Àëå, íà æàëü,  íà ñüîãîäí³ ìàºìî:
“Â Óêðà¿í³ íà âñ³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè â 2000 ðîö³ âèä³ëÿëîñÿ ëèøå áëèçüêî 0,5% ÂÍÏ. Ñâ³òîâèé äîñâ³ä ñâ³ä÷èòü, ÿêùî âèä³ëÿòè íà îõîðîíó ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà ìåíøå 3% ÂÍÏ, òî êîøò³â âèñòà÷èòü ëèøå íà óòðèìàííÿ  ïåðñîíàëó ³ íà çä³éñíåííÿ òåðì³íîâèõ çàõîä³â. Ïðè  âèòðàòàõ 5% ÂÍÏ ìîæíà ñòàá³ë³çóâàòè åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ ³ ïîñòóïîâî ¿¿ ïîë³ïøóâàòè. Äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç íîðìàë³çàö³ºþ ñèòóàö³¿ â çîíàõ åêîëîã³÷íîãî ëèõà, ïîòð³áíî 7-10 % ÂÍÏ”.
(Із матеріалів до Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища за 2000 рік.)
Правове забезпечення участі громадськості в охороні річок
У наш час питання використання та збереження водних ресурсів постає світовою кризовою проблемою. Як зазначається у Водному кодексі України, «водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об`єктами”. Правові відносини у галузі використання, збереження та відтворення водних ресурсів, що виникають під час діяльності фізичних і юридичних осіб, регулюються Конституцією України, “Водним кодексом України”, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” та іншими законами. Однак, основним законодавчим актом, який регулює правові відносини у галузі водного господарства, є “Водний кодекс України” (надалі Кодекс або ВКУ), прийнятий 6 червня 1995 року. Кодекс складається із 6 розділів та 112 статей.
Центральне місце у Кодексі займає питання охорони вод (Розділ IV. Охорона вод .). Розділ визначає умови користування землями водного фонду, умови встановлення водоохоронних зон і зон санітарної охорони, умови використання водних об’єктів природно-заповідного фонду, у ньому визначаються заходи щодо охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання, умови розміщення підприємств та вимоги до них, заходи із запобігання нанесенню шкоди водним об’єктам, запобігання шкідливій дії вод та аваріям на водних об’єктах і ліквідації їх наслідків.
Ефективність заходів із охорони вод знаходиться у прямій залежності від дотримання екологічно виваженого режиму водокористування.
Предметом особливої турботи учасників Української річкової мережі, природно, є необхідність забезпечення стійкого існування річкових басейнів, зокрема малих річок.
Особливості користування малими річками наведені у статті 80 (Розділ ІІІ. Водокористування) ВКУ. З метою охорони водності малих річок забороняється:
1) змінювати рельєф басейну річки;
2) руйнувати русла пересихаючих річок, струмки та водотоки;
3) спрямляти русла річок та поглиблювати їх дно нижче природного рівня або перекривати їх без улаштування водостоків, перепусків чи акведуків;
4) зменшувати природний рослинний покрив і лісистість басейну річки;
5) розорювати заплавні землі та застосовувати на них засоби хімізації;
6) проводити осушувальні меліоративні роботи на заболочених ділянках та урочищах у верхів'ях річок;
7) надавати земельні ділянки у заплавах річок під будь-яке будівництво (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд), а також садівництво та городництво;
8) здійснювати інші роботи, що можуть негативно впливати чи впливають на водність річки і якість води в ній.
Водокористувачі та землекористувачі, землі яких знаходяться в басейні річок, забезпечують здійснення комплексних заходів щодо збереження їх водності і охорони від забруднення та засмічення.”
Стаття 81 ВКУ визначає, що до комплексу заходів щодо збереження водності річок і охорони їх від забруднення належать:
1) створення прибережних захисних смуг;
2) створення спеціалізованих служб по догляду за річками, прибережними захисними смугами, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані;
3) впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території водозбору;
4) здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів, а також створення для організованого відводу поверхневого стоку відповідних споруд (водостоки, перепуски, акведуки тощо) при будівництві і експлуатації шляхів, залізниць та інших інженерних комунікацій;
5) впровадження водозберігаючих технологій, а також здійснення передбачених цим Кодексом водоохоронних заходів на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих у басейні річки;
6) створення гідрологічних пам'яток природи.
Дуже чутливі наші річки до такого небезпечного для їх здоров’я виду антропогенного впливу як регулювання стоку: будівництво гребель і створення ставків та руслових водойм на малих річках.
 В Україні налічується більше 63 тис. малих річок і струмків, загальною довжиною понад 182 тис км. На цих річках офіційно зареєстровано створення майже 28 тис. ставків і малих водойм загальною площею понад 0,5 млн. га. (дані  початку 80 років ХХ ст., сьогодні водойм стало значно більше). Простий підрахунок [182000 км річок : 28000 ставків] показує, що ми маємо 1 ставок з площею близько 20 га на 6,5 км річки, або [500000 га ставків : 182000 км річок] майже 3 га ставків на 1 кілометр річок.
Цей вид природокористування регулює 82 стаття ВКУ – “Регулювання стоку річок, створення штучних водойм”:
З метою збереження гідрологічного, гідробіологічного та санітарного стану річок забороняється споруджувати в їх басейні водосховища і ставки загальним обсягом більше обсягу стоку даної річки в розрахунковий маловодний рік, що спостерігається один раз у двадцять років. Створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих вод і стан підземних вод, допускається лише з дозволу місцевих Рад народних депутатів за погодженням з державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології.
Важливим заходом охорони річок є створення прибережних захисних смуг (ПЗС), які стають природним біофільтром, останньою перепоною для брудного поверхневого стоку з антропогенно змінених – освоєних ландшафтів. Згідно статті 88 ВКУ прибережні захисні смуги створюються з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, навколо озер, водосховищ. Для ПЗС спеціально виділяються земельні ділянки. ПЗС встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів; для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів. Якщо крутизна схилів становить понад три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися.
Згідно статті 79 ВКУ “Класифікація річок України” річки України залежно від водозбірної площі їх басейну поділяються на великі, середні та малі. До малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів. До середніх належать річки, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів.
Уважний природоохоронець у регламентованому Кодексом обширі прибережних смуг, безумовно, відзначить суттєву ваду: зазначені в ньому параметри мали б бути мінімальними і містити рекомендації їх можливого розширення в залежності від місцевих умов. Це особливо важливо для річок, що протікають у Степовій зоні, оскільки саме до річкових систем тяжіють екологічні коридори, саме балочна мережа стала тут останнім притулком  решток дикої природи.
Ñòâîðåí³ ÏÇÑ ëèøå òîä³ çìîæóòü åôåêòèâíî âèêîíóâàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ ÿêùî áóäóòü óòðèìóâàòèñü ó íàëåæíîìó ñòàí³ ³ â íèõ áóäå âåñòèñü ëèøå äîïóñòèìà ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü. Ðåæèì ÏÇÑ ðåãëàìåíòóºòüñÿ 89 ñòàòòåþ ÂÊÓ, çã³äíî ÿêî¿ ïðèáåðåæí³ çàõèñí³ ñìóãè º ïðèðîäîîõîðîííîþ òåðèòîð³ºþ ç ðåæèìîì îáìåæåíî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ó ÏÇÑ, ùî ñòâîðåí³ óçäîâæ ð³÷îê, íàâêîëî âîäîéì òà íà îñòðîâàõ çàáîðîíÿºòüñÿ:
1) ðîçîðþâàííÿ çåìåëü (êð³ì ï³äãîòîâêè ãðóíòó äëÿ çàëóæåííÿ ³ çàë³ñåííÿ), âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà òà ãîðîäíèöòâà;
2) çáåð³ãàííÿ òà çàñòîñóâàííÿ ïåñòèöèä³â ³ äîáðèâ;
3) âëàøòóâàííÿ ë³òí³õ òàáîð³â äëÿ õóäîáè;
4) áóä³âíèöòâî áóäü-ÿêèõ ñïîðóä (êð³ì ã³äðîòåõí³÷íèõ, ã³äðîìåòðè÷íèõ òà ë³í³éíèõ), ó òîìó ÷èñë³ áàç â³äïî÷èíêó, äà÷, ãàðàæ³â òà ñòîÿíîê àâòîìîá³ë³â;
5) ìèòòÿ ³ îáñëóãîâóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â òà òåõí³êè;
6) âëàøòóâàííÿ çâàëèù ñì³òòÿ, ãíîºñõîâèù, íàêîïè÷óâà÷³â ð³äêèõ ³ òâåðäèõ â³äõîä³â âèðîáíèöòâà, êëàäîâèù, ñêîòîìîãèëüíèê³â, ïîë³â ô³ëüòðàö³¿ òîùî.
Îá'ºêòè, ùî º â ïðèáåðåæí³é çàõèñí³é ñìóç³, ìîæóòü åêñïëóàòóâàòèñü, ÿêùî ïðè öüîìó íå ïîðóøóºòüñÿ ¿¿ ðåæèì. Íåïðèäàòí³ äëÿ åêñïëóàòàö³¿ ñïîðóäè, à òàêîæ ò³, ùî íå â³äïîâ³äàþòü âñòàíîâëåíèì ðåæèìàì ãîñïîäàðþâàííÿ, ï³äëÿãàþòü ë³êâ³äàö³¿ ³ âèíåñåííþ ç ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã.
Íà ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü òåðèòîð³é Óêðà¿íè àíòðîïîãåííî îñâîºí³ ³ ñòâîðåííÿ òà óòðèìàííÿ ÏÇÑ ÷àñòî º ñêëàäíèì ùîäî âïðîâàäæåííÿ çàõîäîì, ïîêëàäåíèì çã³äíî ñòàòò³ 87 ÂÊ íà ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè. Ò³ëüêè âîíè ìîæóòü ñòâîðèòè ³ êîíòðîëþâàòè äîòðèìàííÿ ðåæèìó ÂÇ ³ ÏÇÑ.
Çã³äíî ñòàòò³ 87 ÂÊÓ Âèêîíàâ÷³ êîì³òåòè ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â çîáîâ'ÿçàí³ äîâîäèòè äî â³äîìà íàñåëåííÿ, âñ³õ çà³íòåðåñîâàíèõ îðãàí³çàö³é ð³øåííÿ ùîäî ìåæ âîäîîõîðîííèõ çîí ³ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã, à òàêîæ ïðî âîäîîõîðîííèé ðåæèì, ÿêèé ä³º íà öèõ òåðèòîð³ÿõ.
Êîíòðîëü çà ñòâîðåííÿì âîäîîõîðîííèõ çîí ³ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã, à òàêîæ çà äîäåðæàííÿì ðåæèìó âèêîðèñòàííÿ ¿õ òåðèòîð³é çä³éñíþºòüñÿ âèêîíàâ÷èìè êîì³òåòàìè ì³ñöåâèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ³ äåðæàâíèìè îðãàíàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Çã³äíî ñòàòò³ 9 “Êîìïåòåíö³ÿ ðàéîííèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí” äî â³äàííÿ ðàéîííèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí íà ¿õ òåðèòîð³¿ íàëåæèòü:
1) êîîðäèíàö³ÿ ðîáîòè ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ (ì³ñò ðàéîííîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ) Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íèìè ì³æ òåðèòîð³àëüíèõ âîäîãîñïîäàðñüêèõ ³ âîäîîõîðîííèõ çàõîä³â òà ïîäàííÿ ¿ì â³äïîâ³äíî¿ ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè;
2) ïîãîäæåííÿ ðîçì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâ, áóä³âåëü, ñïîðóä òà ³íøèõ îá'ºêò³â, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ïîâ'ÿçàíà ç âèêîðèñòàííÿì âîäíèõ îá'ºêò³â ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ³ ìîæå çàâäàòè ¿ì øêîäè;
3) îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â àâàð³é òà ñòèõ³éíîãî ëèõà, ïîã³ðøåííÿì ÿêîñò³ âîä àáî ¿õ øê³äëèâîþ ä³ºþ, çàëó÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ö³º¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é;
4) îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ïî âèíåñåííþ â íàòóðó òà âëàøòóâàííþ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã âçäîâæ ð³÷îê, ìîð³â òà íàâêîëî âîäîéì;
5) âíåñåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîïîçèö³é ùîäî îãîëîøåííÿ âîäíèõ îá'ºêò³â îá'ºêòàìè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â;
6) îáìåæåííÿ, òèì÷àñîâà çàáîðîíà (çóïèíåííÿ) ÷è ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ îá'ºêò³â, â ðàç³ ïîðóøåííÿ íèìè âèìîã âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà, â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿;
7) âñòàíîâëåííÿ ïðàâèë çàãàëüíîãî âîäîêîðèñòóâàííÿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 47 öüîãî Êîäåêñó;
8) çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â;
9) îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî ñòàí âîäíèõ îá'ºêò³â, ïðî íàäçâè÷àéí³ åêîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè íà çäîðîâ'ÿ ëþäåé, òà ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó âîä;
10) âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.
À çã³äíî ñòàòò³ 10 “Êîìïåòåíö³ÿ ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí” äî â³äàííÿ ñ³ëüñüêèõ, ñåëèùíèõ, ì³ñüêèõ òà ðàéîííèõ ó ì³ñòàõ Ðàä íàðîäíèõ äåïóòàò³â ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí íà ¿õ òåðèòîð³¿ íàëåæèòü:
1) çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â;
2) êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â;
3) âñòàíîâëåííÿ ïðàâèë çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ âîäíèìè îá'ºêòàìè â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ñòàòòåþ 47 öüîãî Êîäåêñó;
4) îáìåæåííÿ, òèì÷àñîâà çàáîðîíà (çóïèíåííÿ) ÷è ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ îá'ºêò³â, â ðàç³ ïîðóøåííÿ íèìè âèìîã âîäíîãî çàêîíîäàâñòâà, â ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿;
5) îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ë³êâ³äàö³ºþ íàñë³äê³â àâàð³é òà ñòèõ³éíîãî ëèõà, ïîã³ðøåííÿì ÿêîñò³ âîä àáî ¿õ øê³äëèâîþ ä³ºþ, çàëó÷åííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äî ö³º¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é;
6) îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî ñòàí âîäíèõ îá'ºêò³â, à òàêîæ ïðî íàäçâè÷àéí³ åêîëîã³÷í³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ìîæóòü íåãàòèâíî âïëèíóòè íà çäîðîâ'ÿ ëþäåé, òà ïðî çàõîäè, ùî âæèâàþòüñÿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñòàíó âîä;
7) âèð³øåííÿ ³íøèõ ïèòàíü ó ãàëóç³ ðåãóëþâàííÿ âîäíèõ â³äíîñèí ó ìåæàõ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿.
Çàêîíè Óêðà¿íè, ÿê ³ ì³æíàðîäí³ ïðàâîâ³ àêòè, ïåðåäáà÷àþòü ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü. Çîêðåìà ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ïåðåäáà÷åíà ñòàòòåþ 38 Êîíñòèòóö³¿, ÿêà ãàðàíòóº êîæíîìó ïðàâî áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ äåðæàâíèìè ñïðàâàìè, ó âñåóêðà¿íñüêîìó òà ì³ñöåâîìó ðåôåðåíäóìàõ òîùî, à ñòàòòÿ 40 Êîíñòèòóö³¿ íàäàº ïðàâî íàïðàâëÿòè êîëåêòèâí³ ïèñüìîâ³ çâåðíåííÿ ÷è îñîáèñòî çâåðòàòèñü äî îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîñàäîâèõ ³ ñëóæáîâèõ îñ³á, à òàêîæ âèçíà÷àº îáîâ'ÿçîê îñòàíí³õ ðîçãëÿíóòè ö³ çâåðíåííÿ ³ äàòè îá´ðóíòîâàíó â³äïîâ³äü ó âñòàíîâëåíèé çàêîíîì òåðì³í. Íà æàëü íàø³ ãðîìàäÿíè öèìè ìîæëèâîñòÿìè êîðèñòóþòüñÿ íåäîñòàòíüî.
²íøà ôîðìà ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü – çâåðíåííÿ äî ñóäó. Äî ñóäîâèõ îðãàí³â ãðîìàäñüêèì åêîëîã³÷íèì îðãàí³çàö³ÿì ÷è ãðîìàäÿíàì äîö³ëüíî çâåðòàòèñÿ òîä³, êîëè çâåðíåííÿ äî îðãàí³â âëàäè áóëè áåçðåçóëüòàòíèìè. Íàøå çàêîíîäàâñòâî ïåðåäáà÷àº, ùî ãðîìàäÿíè ³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ â ðàç³ íåçãîäè ç ä³ÿìè äåðæàâíèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ìîæóòü çâåðòàòèñü äî âèùîãî äåðæàâíîãî îðãàíó àáî äî ñóäó. Íàì, ãðîìàäÿíàì ïðîñò³øå íàïèñàòè ëèñò äî âèùîãî äåðæàâíîãî îðãàíó, àëå ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä ïîêàçóº, ùî âñå òàêè ðàö³îíàëüí³øå çâåðíóòèñü äî ñóäó. Ï³ñëÿ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó  ñïðàâè áóäå á³ëüøå ãàðàíò³é, ùî ñïðàâó äîâåäóòü äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ, à ð³øåííÿ ñóäó áóäå âèêîíàíî.
Êîíñòèòóö³ÿ ïåðåäáà÷àº, ùî ãðîìàäÿíèí ìîæå çâåðòàòèñü äî ñóäó, êîëè ââàæàº, ùî éîãî êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ÷è ñâîáîäè ïîðóøåíî, îñê³ëüêè íîðìè Êîíñòèòóö³¿ º íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Ïðàêòèêà åêîëîã³÷íèõ ïðàâîçàõèñíèõ îðãàí³çàö³é ïîêàçóº, ùî êðàùå äî ñóäó çâåðòàòèñü ç³ ñêàðãîþ, í³æ ç ïîçîâîì
Çã³äíî Ñòàòò³ 11 ÂÊÓ “Ó÷àñòü ãðîìàäÿí òà ¿õ îá'ºäíàíü, ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â ùîäî âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â” ãðîìàäÿíè, ¿õ îá'ºäíàííÿ, ³íø³ ãðîìàäñüê³ ôîðìóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ìàþòü ïðàâî:
1) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçãëÿä³ ì³ñöåâèìè Ðàäàìè íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè ïèòàíü, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â;
2) çà ïîãîäæåííÿì ç ì³ñöåâèìè Ðàäàìè íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà ³íøèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè âèêîíóâàòè ðîáîòè ïî âèêîðèñòàííþ ³ îõîðîí³ âîä òà â³äòâîðåííþ âîäíèõ ðåñóðñ³â çà âëàñí³ êîøòè òà çà äîáðîâ³ëüíîþ ó÷àñòþ ÷ëåí³â îá'ºäíàíü ãðîìàäÿí;
3) áðàòè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ñïåö³àëüíî óïîâíîâàæåíèìè äåðæàâíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ó ãàëóç³ âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â ïåðåâ³ðîê âèêîíàííÿ âîäîêîðèñòóâà÷àìè âîäîîõîðîííèõ ïðàâèë ³ çàõîä³â òà âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ç öèõ ïèòàíü;
4) ïðîâîäèòè ãðîìàäñüêó åêîëîã³÷íó åêñïåðòèçó, îáíàðîäóâàòè ¿¿ ðåçóëüòàòè ³ ïåðåäàâàòè ¿õ îðãàíàì, óïîâíîâàæåíèì ïðèéìàòè ð³øåííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ, ïðîåêòóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà íîâèõ ³ ðåêîíñòðóêö³¿ ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ, ñïîðóä òà ³íøèõ îá'ºêò³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì âîä ó ïîðÿäêó, ùî âèçíà÷àºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì;
5) çä³éñíþâàòè ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â;
6) îäåðæóâàòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàí âîäíèõ îá'ºêò³â, äæåðåëà çàáðóäíåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ âîä, ïðî ïëàíè ³ çàõîäè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ³ îõîðîíè âîä òà â³äòâîðåííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â;
7) ïîäàâàòè äî ñóäó ïîçîâè ïðî â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàïîä³ÿíèõ äåðæàâ³ ³ ãðîìàäÿíàì âíàñë³äîê çàáðóäíåííÿ, çàñì³÷åííÿ òà âè÷åðïàííÿ âîä;
8) здійснювати інші функції щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів відповідно до законодавства.
Ñòàòòÿ 20 “Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â” ñòâåðäæóº, ùî Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì ³ îõîðîíîþ âîä òà â³äòâîðåííÿì âîäíèõ ðåñóðñ³â çä³éñíþºòüñÿ ãðîìàäñüêèìè ³íñïåêòîðàìè îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, ïîâíîâàæåííÿ ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ ïîëîæåííÿì, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ÿäåðíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè.
ßê áà÷èìî, ó ãðîìàäÿí ³ ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü äîñòàòíüî øèðîê³ ìîæëèâîñò³ ùîäî ó÷àñò³ â îõîðîí³ âîäíèõ ðåñóðñ³â ³, çîêðåìà â îõîðîí³ ìàëèõ ð³÷îê. Àëå, íà æàëü íå ó áàãàòüîõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ÷è îêðåìèõ ãðîìàäÿí º äîñòàòíüî äîñâ³äó ä³ÿëüíîñò³ ó ö³é ñïðàâ³. Íà æàëü, ãðîìàäñüê³ñòü öèìè ìîæëèâîñòÿìè ìàéæå íå êîðèñòóºòüñÿ.
Íå äèâëÿ÷èñü íà çíà÷í³ ìîæëèâîñò³, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ó ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ³ãíîðóþòü ³ ñâî¿ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà ³ òèì á³ëüøå îáîâ’ÿçêè.
Ôîðìè ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ â ïðèðîäîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³
Âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñòåé: ïëàíóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêèõ êîì³òåò³â çàõèñòó òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ð³÷îê.
Çã³äíî Êîíñòèòóö³¿ ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü øèðîê³ ïðàâà. Ñåðåä íèõ ³ ïðàâî íà çäîðîâå äîâê³ëëÿ. Àëå, íà æàëü, öå ïðàâî íà ñüîãîäí³, ó íàø³é äåðæàâ³ ïðàêòè÷íî íå çàáåçïå÷óºòüñÿ. ² íå ëèøå òîìó, ùî äåðæàâà íåäîñòàòíüî çàéìàºòüñÿ öèì ÷è âèä³ëÿº íàäòî ìàëî êîøò³â íà ñïðàâó çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ. Öå ùå é ó çíà÷í³é ì³ð³ òîìó, ùî ìè äî ñâîãî äîâê³ëëÿ â ñèëó ïñèõîëîã³÷íî¿ ³íåðö³¿, âèõîâàíî¿ ó ðàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, íàäòî áàéäóæ³, ïðîäîâæóºìî ï³äõîäèòè ³ç âóçüêî ñïîæèâàöüêèìè ì³ðêàìè.
Íà æàëü ó íàø³é äåðæàâ³ òàê ñêëàëîñü, ùî á³ëüø³ñòü ïî÷àòêîâèõ êðîê³â äî ðóéíóâàííÿ äîâê³ëëÿ ðîçïî÷àëè ñàìå äåðæàâí³ ñòðóêòóðè. Öå ³ â 30, ³ â 50, ³ â 60 ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. (Ó 80 ðîêàõ öåé ïðîöåñ íàðîäó âäàëîñÿ ïåðåðâàòè.) À ëþäè, ùî òîä³ áóëè áåçìîâíèìè ³ áåçïðàâíèìè ñïîñòåð³ãà÷àìè, ï³çí³øå ïðèºäíóâàëèñü. Òåïåð ìàºìî äîâê³ëëÿ, ó ÿêîìó ïðèðîäíå á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ëàíäøàôòè, ùî ìîæóòü çàáåçïå÷èòè, ãàðàíòóâàòè ëþäèí³ ³ çäîðîâ’ÿ, ³ äîáðîáóò, ³ îñîáèñòèé ðîçâèòîê, ìàéæå â³äñóòí³. Çîêðåìà, ð³÷êîâ³ ëàíäøàôòè, ÿê³ º îäíèìè ç íàéáàãàòøèõ çà ïðèðîäíèì ð³çíîìàí³òòÿì ³ ìîæóòü íàéïîâí³øå çàáåçïå÷èòè íàéøèðø³ ïîòðåáè ëþäåé, íà ñüîãîäí³ º îäíèìè ç íàéá³ëüø çðóéíîâàíèõ.
Ñüîãîäí³ ñòàí â³äíîñèí ñóñï³ëüñòâà ç äîâê³ëëÿì òàê ñêëàäàºòüñÿ, ùî ò³ëüêè âçàºìíå ïîðîçóì³ííÿ ³ ñï³ëüíà ó÷àñòü óñ³õ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð ìîæå äîïîìîãòè íàøîìó äîâê³ëëþ â³äíîâèòèñü, à, îòæå, ëþäÿì îòðèìàòè äàâíî î÷³êóâàí³ ïîçèòèâí³ ÿêîñò³ â³ä ñâî¿õ ñòîñóíê³â ç íèì. Íîâå óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ÿê ñï³ëüíîòà, ùî ðîáèòü ÷èìàëî êðîê³â, ÿê³ ðîáëÿòüñÿ âïåðøå ó ñâ³ò³, ïîâèííî àêòèâíî áðàòèñü çà ôîðìóâàííÿ ñòîñóíê³â ç ïðèðîäîþ íà íîâèõ çàñàäàõ.
Âåäó÷èì ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ íîâîãî ð³âíÿ ñòîñóíê³â ìàº ñòàòè ðîçóì³ííÿ, ùî ò³ëüêè ì³ñöåâà ãðîìàäà íà îñíîâ³ ãàðìîí³éíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ³ç ïðèðîäîþ ìîæå îñòàòî÷íî çàáåçïå÷èòè äëÿ ñåáå çäîðîâå ³ ñòàá³ëüíå äîâê³ëëÿ. Äîñÿãíåííÿ öüîãî ìîæëèâå çà óìîâè ò³ñíî¿ ñï³âïðàö³ óñ³õ ñòðóêòóð ³ ñåêòîð³â ñóñï³ëüñòâà, îñîáëèâî íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. Òîìó äóæå âàæëèâèìè º ä³ÿëüí³ êðîêè íàçóñòð³÷ — ÿê ì³ñöåâèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é òàê ³ ì³ñöåâèõ. ãðîìàä ³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Òóò, ÿê ï³äòâåðäæóº íàø äîñâ³ä, äëÿ ïî÷àòêó ÿêèõîñü ä³é ùîäî ïîêðàùåííÿ ñòàíó äîâê³ëëÿ íà òåðèòîð³¿ êîíêðåòíî¿ ãðîìàäè íåîáõ³äí³ îäèí ÷è ê³ëüêà ³í³ö³àòèâíèõ ëþäåé. Ñàìå âîíè ìîæóòü ³í³ö³þâàòè ³ îðãàí³çóâàòè ïåðø³ êðîêè äî ñï³âïðàö³  ð³çíèõ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð, çàö³êàâëåíèõ ãðîìàäÿí íà òåðèòîð³¿ êîíêðåòíî¿ ãðîìàäè ³ êîíêðåòíîãî ð³÷êîâîãî ëàíäøàôòó. Òàêèìè ³í³ö³àòèâíèìè ëþäüìè, ÿê ÿ ðîçóì³þ, º ñëóõà÷³ íàøîãî òðåí³íãó.
Îòæå, äëÿ òîãî ùîá Âàøà ðîáîòà íîñèëà á³ëüø âïîðÿäêîâàíèé òà ñòðóêòóðîâàíèé  õàðàêòåð ïðîïîíóþ  ïîçíàéîìèòèñü ³ç îñíîâíèìè ôîðìàìè ä³ÿëüíîñò³ åêîãðîìàäñüêîñò³ òà äåðæàâíèìè ïðèðîäîîõîðîííèìè ñòðóêòóðàìè.
ßê³ îñíîâí³ ðîáîòè ìîæóòü âèêîíóâàòè ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó íàïðàâëåí³ íà îõîðîíó ð³÷îê.
	Ôîðìè ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ â ïðèðîäîîõîðîíí³é ä³ÿëüíîñò³
Âîíà ведеться у 4 основних напрямах:

Ó÷àñòü ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü (ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè íà ð³çíèõ ð³âíÿõ). Ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà íà äåðæàâó ³ ñóñï³ëüñòâî â ö³ëîìó.
·	Ï³äãîòîâêà ³ ðîçñèëêà ëèñò³â, çâåðíåíü ùîäî âèð³øåííÿ âèÿâëåíèõÿ êîíêðåòíèõ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì;
·	îðãàí³çàö³ÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü, êðóãëèõ ñòîë³â, åêîðåôåðåíäóì³â ùîäî øëÿõ³â âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ åêîïðîáëåì;
·	Ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ùî ñïðèÿþòü ïîêðàùåííþ ñòàíó äîâê³ëëÿ, çîêðåìà â³äíîâëåííÿ ëàíäøàôò³â íà òåðèòîð³¿ âîäîçáîðó òà çìåíøåííÿ çàáðóäíåííÿ âîäîçáîðó. Íàïðèêëàä ï³äãîòîâêà äëÿ ì³ñöåâèõ ðàä ïðîåêò³â ð³øåíü ïðî âèä³ëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íà ì³ñöåâîñò³ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã äëÿ ð³÷êè;
·	Ëîá³þâàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ ³í³ö³àòèâ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. Íàïðèêëàä, ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ì³ñöåâîþ ðàäîþ ïðî âèä³ëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ íà ì³ñöåâîñò³ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã äëÿ ð³÷êè;
·	Ó÷àñòü â ðîáîò³ ãðóï ç ðîçðîáêè: çàêîí³â, íîðìàòèâíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ (“åêîëîã³÷íèõ”) àêò³â, ï³äãîòîâêà ïðîåêò³â óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü. Íàïðèêëàä ç ðîçðîáêè ïðîåêòó ì³ñöåâîãî åêîëîã³÷íîãî ïëàíó ä³é, äå êëþ÷îâèì îá’ºêòîì º ð³÷êà;
·	Ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ åêñïåðòèç òà îïðîòåñòóâàííÿ ïðèéíÿòèõ çàêîí³â, íîðìàòèâíèõ ³ óïðàâë³íñüêèõ àêò³â, ÿêùî âîíè ìàòèìóòü íåãàòèâíèé äëÿ äîâê³ëëÿ ðåçóëüòàò. Íàïðèêëàä: ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè ïðî íåäîïóñòèì³ñòü áóä³âíèöòâà çàïðàâî÷íèõ ñòàíö³é ó ïðèáåðåæí³é çàõèñí³é ñìóç³ ð³÷êè;
·	Ïðîâåäåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ åêñïåðòèç, ðîçðîáêà àëüòåðíàòèâíèõ ïðîåêò³â. Òîùî.
2. Êîíòðîëü ïðîöåñ³â ðóéíóâàííÿ äîâê³ëëÿ (ó ò.÷. ³íôîðìàö³éíî-îïîâ³ùóâàëüíà ðîëü). Íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ íàïðàâëåíî íà êîíòðîëü ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà âèðîáíèöòâ, ÿê³ ñòâîðþþòü íåãàòèâíèé âïëèâ íà ð³÷êó ³ ¿¿ âîäîçá³ð.
·	Âèÿâëåííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ îðãàí³â, çîêðåìà ì³ñöåâó òà îáëàñíó åêîëîã³÷íó ³íñïåêö³þ,  åêîëîã³÷íó ïðîêóðàòóðó ³ øèðîêó ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ì³ñöåâ³ åêîïðîáëåìè — ïðî ôàêòè ðóéíóâàííÿ ëàíäøàôò³â ³ îá’ºêò³â ïðèðîäè, ¿õ çàñì³÷åííÿ;
·	Ðîáîòà ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ ³íñïåêòîð³â;
·	Ініціювання експертиз, контролюючих дій стосовно різних виробництв та якості їх продукції;
·	Лобіювання прийняття закону про екологічний аудит;
·	Ó÷àñòü â ðîáî÷èõ ãðóïàõ ç ðîçðîáêè: çàêîí³â, íîðìàòèâíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ àêò³â, â åêñïåðòèç³  ïðîåêò³â — ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ð³øåíü, ùî ìîæóòü ìàòè øê³äëèâ³ íàñë³äêè;
·	Ëîá³þâàííÿ ð³øåíü, ÿê³ ñïðèÿþòü ââåäåííþ òåõíîëîã³é, ùî çìåíøóþòü ê³ëüê³ñòü âèêèä³â, â³äõîä³â, ìàòåð³àëî- òà åíåðãîºìí³ñòü âèðîáíèöòâ òîùî, à òàêîæ ñïðèÿþòü åêîëîã³÷íîìó ï³äïðèºìíèöòâó. Òîùî.
²íôîðìàö³éíèé, ïðîñâ³òí³é íàïðÿì. Ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà íà çì³íó ñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí.
·	Ïîøèðåííÿ ð³çíîïëàíîâèõ åêîëîã³÷íèõ çíàíü: ³íôîðìóâàííÿ ïðî ïðèðîäîîõîðîííå çàêîíîäàâñòâî, ïðî åêîëîã³÷í³ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí, ïðî îïòèìàëüí³ íåøê³äëèâ³ äëÿ äîâê³ëëÿ ñïîñîáè ïîâåä³íêè òà òåõíîëîã³¿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà ãðîìàäÿíàìè, ïðî ïðàâèëà âîäîêîðèñòóâàííÿ ç â³äêðèòèõ âîäîéì òîùî;
·	²íôîðìóâàííÿ íàñåëåííÿ ïðî êîíêðåòí³ åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, çîêðåìà ïðî ïðîáëåìè ð³÷êè àáî îêðåìèõ ¿¿ ä³ëÿíîê, ïðî ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ öèõ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä â³äñóòí³ñòü ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã;
·	Ð³çí³ ôîðìè ïðîñâ³òíüî¿ ðîáîòè ç íàñåëåííÿì, (áåñ³äè, îïèòóâàííÿ, åêîëîã³÷í³ àã³òáðèãàäè, ïîäàííÿ äî ñóäó çà ïîðóøåííÿ ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà òîùî);
·	²íôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêîñò³ ïðî ïëàíîâàí³ ïðîåêòè — ïðî âñå òå, ùî ïëàíóºòüñÿ ðîáèòè â ìåæàõ ð³÷êîâî¿ äîëèíè ³ âñüîãî âîäîçáîðó;
·	²íôîðìàö³éí³ àêö³¿, êàìïàí³¿ ó øêîëàõ, çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, øëÿõîì ð³çíîïëàíîâèõ ïóáë³êàö³é, ïîøèðåííÿ ëèñò³âîê, ³íøèõ âèäàííÿ;
·	Ï³äãîòîâêà ³ ïîøèðåííÿ ð³çíîïëàíîâèõ âèäàíü ç íàéøèðøîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ð³÷êó.
Áåçïîñåðåäí³ ðîáîòè ç îçäîðîâëåííÿ äîâê³ëëÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà íà çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ëàíäøàôò³â ³ á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ â åêîëîã³÷í³é åêñïåðòèç³ çàêîíîäàâ÷èõ, íîðìàòèâíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ ÿêèõ áóäóòü ìàòè âïëèâ íà êîíêðåòíó ð³÷êó, ëàíäøàôò ÷è ³íøèé îá’ºêò ïðèðîäè.
·	Âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â ç³ çáåðåæåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ ð³÷îê, âñòàíîâëåííÿ íà ì³ñöåâîñò³ ³ ñòâîðåííÿ ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóã, âîäîîõîðîííèõ çîí ð³÷îê, ïîñòóïîâå âèâåäåííÿ øê³äëèâèõ äëÿ ð³÷êè îá’ºêò³â ç ìåæ âîäîîõîðîííèõ çîí ð³÷îê, à òàêîæ
·	âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â ç â³äòâîðåííÿ ë³ñ³â, ç³ ñòâîðåííÿ ³ óòðèìàííÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ òåðèòîð³é, ñòâîðåííÿ åëåìåíò³â åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³, ÿêèìè òàêîæ ìîæóòü áóòè äîëèíè ð³÷îê.
·	âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â ç â³äíîâëåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ: î÷èñòêà, âïîðÿäêóâàííÿ ³ ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³é ïàðê³â, ñêâåð³â, ñàä³â, çåëåíèõ çîí òà ³íøèõ åëåìåíò³â ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â ³ åêîñèñòåì íà çàñåëåíèõ ëàíäøàôòàõ, â ò.÷.ó âîäîîõîðîííèõ çîíàõ. Òîùî
·	Ñòâîðåííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí òà ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äëÿ îõîðîíè, äîãëÿäó ³ â³äíîâëåííÿ îêðåìèõ îá’ºêò³â ïðèðîäè, çîêðåìà ð³÷îê. Íàïðèêëàä:
“Êëóá ëþáèòåë³â ð³÷êè” — îá’ºäíàííÿ çàö³êàâëåíèõ ð³÷êîþ ³ ¿¿ ïðîáëåìàìè ãðîìàäÿí â äàíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ àáî â ðàéîí³. Ôóíêö³¿ êëóáó:
— çá³ð ð³çíîïëàíîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ð³÷êó ïðèðîäíèé îá’ºêò, ëàíäøàôò,
— àíàë³ç ³ óçàãàëüíåííÿ ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿,
— ðîçðîáêà ïëàí³â ä³é íà îçäîðîâëåííÿ âñ³º¿ ð³÷êè àáî îêðåìèõ ¿¿ ä³ëÿíîê ÷è ³íøèõ îá’ºêò³â ïðèðîäè,
— îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç îõîðîíè òà â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíîãî îá’ºêòó
— ð³çí³ ôîðìè ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäíèì îá’ºêòîì (â ò.÷. çà ðåçóëüòàòàìè ç³áðàíî¿ ³íôîðìàö³¿: ïóáë³êàö³¿, â³äåîô³ëüìè, åêñêóðñ³¿, ñòâîðåííÿ åêîëîã³÷íèõ ñòåæîê òîùî),
— ó÷àñòü â ñòâîðåíí³ Ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü ðÿòóâàííÿ ð³êè (ÃÎÐÐ),
— âçàºìîä³ÿ ç ÃÎÐÐ.
Ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ ðÿòóâàííÿ ð³êè — îðãàí ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ãàðìîí³éíå ñï³â³ñíóâàííÿ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà ç ð³÷êîâîþ åêîñèñòåìîþ ó ò.÷. îðãàí³çîâóº ñï³âïðàöþ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ç äåðæàâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, çîêðåìà ç âîäîñïîæèâà÷àìè. Ñêëàäàºòüñÿ ³ç ïðåäñòàâíèê³â êëóá³â. Ä³º íà çàñàäàõ òèïîâîãî ïîëîæåííÿ àáî ñòàòóòó.
ßê îêðåìèé íàïðÿì âèä³ëÿºòüñÿ ðîáîòà ç
êîíòðîëþ áþäæåòíîãî ïðîöåñó ³ âèòðàò êîøò³â (íà âñ³õ ð³âíÿõ ôîðìóâàííÿ áþäæåò³â ³ âêëàäàííÿ êîøò³â) ç ìåòîþ çá³ëüøåííÿ ô³íàíñóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³ òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ êîøò³â (ôîðìà ðîáîòè ñòîñóºòüñÿ óñ³õ íàïðÿì³â).
À ó ÿêèõ íàïðÿìàõ íåîáõ³äíî ñï³âïðàöþâàòè ì³ñöåâèì äåðæàâíèì ³ ãðîìàäñüêèì ñòðóêòóðàì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ð³÷îê. 
	Çàâäàííÿ ³ ôîðìè ðîáîòè äåðæàâíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ñëóæá ó íàïðÿì³ ðîçøèðåííÿ ñï³âïðàö³ ç ãðîìàäñüê³ñòþ ó çáåðåæåíí³ òà â³äíîâëåíí³ á³îð³çíîìàí³òòÿ ³ ëàíäøàôò³â ð³÷îê.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ äåðæàâíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ñëóæá ó íàéáëèæ÷³ ðîêè ïîâèííî ñòàòè çàëó÷åííÿ øèðîêîãî êîëà ãðîìàäñüêîñò³ äî ïðèðîäîîõîðîííî¿ òà ïðèðîäîâ³äíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äëÿ ðîçøèðåííÿ ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèì äåðæàâíèì ïðèðîäîîõîðîííèì ñëóæáàì äîö³ëüíî ïðàöþâàòè ó 4 êîíêðåòíèõ íàïðÿìàõ:
1. Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî êîíòðîëþ çà ïðîöåñàìè, ùî ðóéíóþòü ïðèðîäíå äîâê³ëëÿ.
Òóò äåðæàâí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ ñëóæáè îðãàí³çîâóþòü ñï³âïðàöþ ç ãðîìàäñüê³ñòþ  ïåðø çà âñå ÷åðåç ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ ³íñïåêòîð³â, ïðàöþþòü ç íèìè ñï³ëüíî, òàêîæ ñï³âïðàöþþòü ç îêðåìèìè ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè ³ ãðîìàäñüêèìè åêñïåðòàìè, ãðîìàäñüêèìè ðàäàìè åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é.
Öå ð³çíà ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà ó ïåðøó ÷åðãó íà êîíòðîëü âèðîáíè÷î¿ ñôåðè (ïðèðîäîêîðèñòóâà÷³â) ó äîëèíàõ ð³÷îê, çîêðåìà êîíòðîëü ïîñòóïàííÿ ó ð³÷êó ñòîê³â òà âèêèä³â, çìåíøåííÿ ðîçîðàíîñò³ òåðèòîð³¿ çàïëàâè ³ ñõèë³â äîëèíè, ïîñòóïîâå âèâåäåííÿ ç ð³÷êîâî¿ äîëèíè âèðîáíè÷èõ òà æèòëîâèõ ïðèì³ùåíü òîùî.
	Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ ³íñïåêö³é. ¯õ çàâäàííÿ:  ó ñï³âïðàö³ ç äåðæàâíèìè ïðèðîäîîõîðîííèìè ñëóæáàìè âåñòè êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì íîðì ïðèðîäîîõîðîííèõ çàêîí³â ãðîìàäÿíàìè ³ óñòàíîâàìè, çîêðåìà ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ ð³÷êîâèõ ³ ï³äçåìíèõ âîä íà òåõíîëîã³÷í³ ïîòðåáè ³ íàñòóïíîãî  ñêèäàííÿ î÷èùåíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ âèêîðèñòàíèõ âîä ó ð³÷êè òîùî

Çàëó÷åííÿ ÃÅÎ äî ðîçðîáêè òà çàïðîâàäæåííÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ íîðìàòèâíèõ òà óïðàâë³íñüêèõ àêò³â. Ðîáîòà âåäåòüñÿ ïî÷èíàþ÷è â³ä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâà åêîðåñóðñiâ ³ äî ð³âíÿ ì³ñöåâèõ ðàä òà ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ ìîæóòü ïðèéìàòè êîíêðåòí³ àêòè ùîäî âèêîðèñòàííÿ ÷è îõîðîíè âîäíîãî îá’ºêòó. Öå êîíñóëüòàòèâíî-äîðàä÷à ôóíêö³ÿ ãðîìàäñüêîñò³.
Îðãàí³çàö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèìè ñëóæáàìè êðóãëèõ ñòîë³â ç øèðîêîþ ãðîìàäñüê³ñòþ.
Çàëó÷åííÿ ÃÅÎ äî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ³ íîðìàòèâ³â ïðèðîäîêîðèñòóâà÷àìè ³ç íàñòóïíèìè â³äïîâ³äíèìè ä³ÿìè äåðæàâíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ñëóæá ïðè âèÿâëåí³ ãðîìàäñüê³ñòþ ïîðóøåíü. Êîíòðîëþþ÷à ôóíêö³ÿ ãðîìàäñüêîñò³.
	Ï³äòðèìêà ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ç³ ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîêîíñàëò³íãîâèõ òà åêîï³äïðèºìíèöüêèõ ô³ðì, ðîáîòà ÿêèõ íàïðàâëåíà íà íàäàííÿ êîíñóëüòàö³é ùîäî îõîðîíè ³ â³äíîâëåííÿ ð³÷îê, ñêëàäàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïëàí³â ä³é, âåäåííÿ äîçâîëåíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ó âîäîîõîðîííèõ çîíàõ òà ïðèáåðåæíèõ çàõèñíèõ ñìóãàõ âîäíèõ îá’ºêò³â. Ï³äïðèºìíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü åêîãðîìàäñüêîñò³.
	Ñï³ëüíå ïðîâåäåííÿ (ëîá³þâàííÿ) ð³øåíü, ÿê³ ñïðèÿþòü ââåäåííþ òåõíîëîã³é, ùî çìåíøóþòü ê³ëüê³ñòü âèêèä³â, â³äõîä³â, ìàòåð³àëî- òà åíåðãîºìí³ñòü âèðîáíèöòâ òîùî, à òàêîæ ñïðèÿþòü åêîëîã³÷íîìó ï³äïðèºìíèöòâó.

2. Ï³äòðèìêà ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÃÅÎ ñåðåä øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³;
Â ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíüîìó íàïðÿì³ äåðæàâíèìè ïðèðîäîîõîðîííèìè ñëóæáàìè ïðàêòèêóºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà íà ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ñâ³äîìîñò³.
Ó öüîìó íàïðÿì³ äåðæàâí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ ñëóæáè çàìîâëÿþòü ó ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é ï³äãîòîâêó òà âèäàííÿ åêîëîãî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ë³òåðàòóðè, ïðîâåäåííÿ îêðåìèõ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ çàõîä³â òîùî. Òàêîæ âîíè îðãàí³çîâóþòü  ñï³âïðàöþ ³ç çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, îñâ³òí³ìè óñòàíîâàìè, ñàì³ îðãàí³çîâóþòü ³íôîðìàö³éí³ àêö³¿, ñòðóêòóðàìè Ì³íåêîðåñóðñ³â ãîòóþòüñÿ ³ ÿêîìîãà øèðøå ïîøèðþþòüñÿ îô³ö³éí³ ³ ïîïóëÿðí³ ïóáë³êàö³é, íàäàþòüñÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòè ãðîìàäÿí.
3. Îðãàí³çàö³ÿ ïðèðîäîîõîðîííèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿí (ðîçâèòîê ïðèðîäîîõîðîííî¿ ãàëóç³ åêîíîì³êè).
Ó öüîìó íàïðÿì³ äåðæàâí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ ñëóæáè âïðîâàäæóþòü ñï³ëüíî ç ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè äåðæàâíó ïðîãðàìó ç åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè.
	Çàìîâëÿþòü ó ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é (ÃÅÎ) ðîáîòè íà ñòâîðåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ïîïóëÿðíî¿ åêî-ë³òåðàòóðè.
	Ó ì³í³ñòåðñüêèõ ñòðóêòóðàõ ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ â³ää³ëè ³ îêðåì³ ïîñàäè (â îáëóïðàâë³ííÿõ), ùî ãîòóþòü àêòèâíî (íà ïîïåðåäæåííÿ çàïèò³â) ³ ïîøèðþþòü åêîëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ.
Ðîáîòà äåðæàâíèõ ïðèðîäîîõîðîííèõ ñòðóêòóð ç îðãàí³çàö³¿ ïðèðîäîîõîðîííèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ãðîìàäÿí íàïðàâëåíà íà âñå ñóñï³ëüñòâî, çîêðåìà öå ðîáîòà ó:
	Øêîëàõ òà ³íøèõ ó÷áîâèõ çàêëàäàõ,

Ðîáîòà ç íåîðãàí³çîâàíèì íàñåëåííÿì,
Òðóäîâ³ êîëåêòèâè.
Íàéðåçóëüòàòèâí³øèìè ìåòîäàìè ðîáîòè ç îðãàí³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ìîæóòü áóòè:
	Îðãàí³çàö³ÿ ïðîãðàì, ïðîåêò³â ç ï³äòðèìêà ïðîöåñó ñòâîðåííÿ îñåðåäê³â òà íåóðÿäîâèõ åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é.
Ââåäåííÿ â ðàéîííèõ åêîëîã³÷íèõ ³íñïåêö³ÿõ ïîñàäè “â³äïîâ³äàëüíèé çà îðãàí³çàö³þ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàñåëåííÿ”.

4. Áåçïîñåðåäí³ ðîáîòè ç îçäîðîâëåííÿ äîâê³ëëÿ. Öå ä³ÿëüí³ñòü íàïðàâëåíà íà çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà — á³î- ³ ëàíäøàôòíîãî ð³çíîìàí³òòÿ. Ðîáîòè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ íà ïëàòí³é îñíîâ³. Ïðèðîäîîõîðîíí³ ñëóæáè îðãàí³çîâóþòü:
	Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é ³ íàñåëåííÿ äî ó÷àñò³ ó ðîáîòàõ ç äîãëÿäó òà â³äíîâëåííÿ ë³ñ³â, ð³÷îê, ´ðóíò³â, ëàíäøàôò³â òîùî,

Çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ä³ÿëüíîñò³ ç äîãëÿäó òåðèòîð³é ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó,
Ðîçøèðåííÿ ó÷àñò³ ÃÅÎ, íàñåëåííÿ ó ðîáîòàõ ç ôîðìóâàííÿ òåðèòîð³é íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæà. Òîùî.
Основним методом роботи державних природоохоронних служб з організації співпраці з ГЕО і населенням є впровадження проектів, що фінансуються, на роботи для громадськості (через конкурси і програми грантів).
	Механізми підтримки діяльності громадськості.
Впровадження програм участі громадськості, що реалізуються на конкурсних засадах через програми грантів, у відповідних напрямах її діяльності.

Громадські ради та “предметні” коаліції ГЕО як організатори залучення громадськості через програми грантів до діяльності з оздоровлення довкілля.
Підтримка нових осередків і громадських організацій шляхом надання грантів для їх діяльності.
	Фонд для спеціальних проектів із запровадження нових технологій, виробничими структурами.
Діяльність громадськості для охорони річок
Там, де екологічна ситуація у взаємодії із суспільною досягла кризи, яка виражається у різкому збільшенні захворюваності населення, збільшенні його смертності і скороченні тривалості життя, у різкому падінні врожайності всіх культур, забрудненні або осолоненні питної води (степові райони), у високому рівні безробіття і т.п., – там обов’язково знайдеться ентузіаст, небайдужа до цих проблем людина. Він досить швидко у своїй роботі знайде розуміння та підтримку населення, а надалі й районного керівництва.
Першим його кроком стане пошук однодумців — тих, хто також розуміє, що від стану довкілля і способу взаємодії суспільства з природою залежить не лише його особисте здоров’я і життя, його особистий добробут, але й здоров’я і благополуччя його дітей та внуків. Нерідко ентузіаст готовий працювати без оплати чи іншої компенсації.
Кілька таких ентузіастів можуть створити в окремому населеному пункті об’єднання громадян, свого роду “клуб захисників річки”. Його завдання — активізація окремих громадян та організація діяльності за спільним інтересом до долі їх річки.
Кілька “клубів захисників річки”, що діють на одній річці у різних населених пунктах, об’єднуються у громадське об’єднання рятування річки (ГОРР), основні завдання якого:
·	ініціація створення місцевих екологічних планів дій для річки, населеного пункту;
·	погодження їх положень, інформування про суть і окремі положення планів дій;
·	сприяння і контроль впровадження плану дій;
·	організація конференцій, робочих зустрічей та іншої спільної роботи між недержавними екологічними організаціями, владою і бізнесменами (фондами);
·	організація додаткового фінансування плану дій (окремих заходів для оздоровлення річок).
Методи діяльності, спрямовані на підтримку плану дій:
·	збір коштів за рахунок членських внесків та пожертв;
·	створення фонду відродження річки (можна й іншого об'єкту природи);
·	участь у виконанні проектів, що фінансуються владою;
·	участь в організації та виконанні проектів, що фінансуються різними фондами;
·	проведення учбових програм, підготовка та видання учбової і популярної літератури.
Розглянемо на прикладі басейну однієї великої річки як у часі і просторі може розвиватися активність широкої громадськості і державних природоохоронних служб щодо її охорони та оздоровлення.
Необхідні більш радикальні сплановані дії громадськості для відновлення річок. Серед них:
– виявлення і активізація тих громадян, які згідні працювати для відновлення довкілля;
– активну кампанію листів до органів влади з вимогами дотримання природоохоронного законодавства, зокрема Водного кодексу;
– оцінка стану та напрацювання системи пропозицій для збереження і відновлення конкретних річок, розробка і впровадження МЕПД для окремих річок;
	розробка і впровадження загальнодержавної програми відновлення річок.

Організація  акцій з охорони річок
До громадських активістів-природоохоронців нерідко звертаються із запитаннями-зауваженнями, – що на річці погана екологічна ситуація і ніхто не дбає про її покращення, що струмок пересихає і його засипають сміттям, що є багато інших місцевих екологічних проблем і ніхто не хоче їх вирішувати. Цих людей, незалежно від того чи це дійсно ті, хто турбується про стан довкілля, чи це просто демагоги, запросіть до співпраці. Попросіть їх з’ясувати складність стану струмка чи річки, причини цього – забруднення, засмічення, розорювання берегів річки, можливі шляхи вирішення проблеми. Далі запропонуйте спільно виконати деякі роботи з покращення стану річки, струмка.
Планування акції.
Серед односельців знайдуться ентузіасти, які не на словах, а особистою участю погодяться підтримати конкретну ініціативу з оздоровлення свого струмка, річки. Кілька ентузіастів обговорюють і планують питання організації акції. При цьому необхідно встановити: які конкретні дії, заходи потрібно здійснити, терміни виконання цих дій, чітко розподілити їх між окремими членами групи.
Наприклад: відповідальні за організацію учасників акції і тих, хто може допомогти в організаційних заходах чи іншими необхідними речами (посадковий посівний матеріал, інструменти, транспорт тощо);
відповідальні за підготовку місця (території) проведення акції;
відповідальні за підготовку інструментів та матеріалів, необхідних для акції;
відповідальні за роботу з жителями, за їх запрошення та організацію. Тощо.
Планування і самі роботи необхідно проводити при допомозі та у погодженні з працівником місцевої екологічної інспекції, з іншими представниками місцевої районної адміністрації (відділи землевпорядкування, молоді тощо) чи голови і депутатів місцевої сільської ради.
На кожній стадії підготовки і реалізації акції необхідно якомога ширше інформувати громадськість про акцію, зокрема через співпрацю із представниками засобів масової інформації – місцеве радіо, газети.
Визначення об’єкту для проведення акції.
·	Ним може бути забруднений ландшафт або зона відпочинку поблизу річки, які пройшли такий процес руйнування:
природний ландшафт  випас (рілля)  пустир  смітник на березі річки.
Таким об’єктом також може бути водоохоронна зона (ВЗ) чи прибережна захисна смуга річки або струмка, які документально у місцевій Раді “створені”, але про їх існування ніхто не знає, а громадянам важко догадатись де саме проходять їх межі і яка діяльність там дозволена.
·	Уточнити у місцевій Раді (сільській, міській чи районній) розміщення зовнішньої межі водоохоронної зони чи прибережної захисної смуги.
·	Визначити конкретну ділянку, яку група буде доглядати — її розміри, розміщення — в центрі населеного пункту, на околиці, біля виробничих зон тощо.
·	З’ясувати і описати стан ділянки — природний ландшафт з окремими деревами, розорана ділянка, випас (з будяками), пустир з будяками та іншими бур’янами, купами сміття, недозволеними кар’єрами, ярами (може бути і інше), стоки, джерела забруднення, інші причини руйнування природного ландшафту.
Визначення робіт, необхідних для оздоровлення об’єкту.
·	За результатами опису стану ділянки визначаємо що саме тут потрібно зробити і обсяг необхідних робіт. Це, звичайно, можуть бути такі дії: очистка ділянки від звалищ сміття, від бур’янів, по необхідності — планування, вирівнювання або завезення землі для ліквідації ям, ліквідація залишків споруд, можливо культивування (мілке переорювання) і засівання травами або висаджування дерев. Висаджувати дерева раціональніше групами, щоб між ними залишався відкритий простір для лучної рослинності, для чагарників, верболозу.
·	Планування порід дерев і чагарників, що будуть висаджуватись, де їх можна придбати, за які кошти або при чиїй допомозі можна придбати, скільки необхідно саджанців, як доставити. Які трави будуть висіватись. Інші конкретні дії, що необхідно здійснити.
·	Хто буде брати участь в акції висаджування, а далі у догляді за посадками і посівами.
·	Хто, як і якими технічними засобами підготує ділянку (перший етап акції): вивезе сміття, як будуть знищені бур’яни, підготує ділянку під посадки тощо.
·	Визначення тих, хто буде брати участь підготовці ділянки, у висаджування дерев, а далі – у догляді за посадками чи посівами.
·	Обов’язково необхідно виготовити і виставити інформаційні щити — про річку, про ВЗ і ПЗС, ландшафт, територію, про акцію, її результати, про тих хто відповідальний за законом за стан даної території. Тощо.
·	Догляд за посадками дерев, за посівом трав або контроль дотримання природоохоронного режиму ПЗС чи ВЗ. Полив саджанців, висапування або викошування бур’янів, охорона від знищення саджанців, зокрема худобою. Бажано у місцевій Раді прийняти рішення, в якому згідно з Водним Кодексом України на ділянці прибережної захисної смуги з молодими посадками дерев забороняється випас худоби.
·	Інформування про акцію жителів: через ЗМІ (місцеві і обласні газети, радіо, телебачення); через школи; через особисті повідомлення, листівки. Керівників підприємств доцільно інформувати листом, підписаним представником місцевої адміністрації, зокрема природоохоронним інспектором. 
Розподіл на етапи та проведення акції.
·	Підготовка території – очистка ділянки і вивезення сміття, вирівнювання і планування території, 
·	Організація груп (шкільних класів, наприклад) для посадки: оголошення; звернення через місцеве радіо; поширення листівок — пройти по дворах і запросити жителів; організація бажаючих в школі – по класах запросити учнів до участі в акції. Слід організувати достатню для проведення акції кількість учасників, але й не більше ніж потрібно. Дуже важливо щоб учасниками акції були добровольці, а не організовані якимось примусовим засобом люди.
·	Доставка до місця проведення акції учасників, матеріалів, інструментів.
·	Проведення навчання, надання інструктажу. 
·	Проведення посадок дерев, посіву трав.
·	Виготовлення та виставлення інформаційних знаків, щитів.
·	Подальший поетапний догляд.
Підведення підсумків.
Це стосується як разової, так і багатоетапної акції. Підводити підсумки бажано після кожного етапу (проміжні та остаточні підсумки). Характер підведення підсумків визначається, виходячи з конкретно виконаних робіт та основного контингенту виконавців. Інформація про результати акції обов’язково повинна бути розміщена у засобах масової інформації, щоб про неї знала широка громадськість. При цьому важливо не забути про вогнище, кашу, вікторину, конкурс пісні, призи тощо.
Охарактеризовано основні кроки, які необхідно виконати при організації та проведенні конкретних акції зі збереження та оздоровлення річки, струмка. Звичайно, конкретна ситуація покаже, що тут доцільне, чого невистарчає, а що лишнє. Саме виходячи з конкретних умов, потреб та своїх можливостей плануйте акції.
Також додаємо орієнтовний перелік робіт для груп активістів і ГЕО.
Орієнтовний перелік робіт, які можуть організувати клуби любителів річки  та календар їх проведення в басейнах малих річок.
Осінь.
— Обстеження стану грунтів у річковій долині, особливо розораних територій;
— Обстеження стану лісів та луків у річковій долині;
— Виділення на місцевості територій прибережних захисних смуг;
— Прибирання їх територій від органічних залишків та побутового сміття;
— Проведення лісопосадок та залуження прибережних захисних смуг;
— Створення лісових і чагарникових насаджень у річковій долині;
— Видалення з русел річок надмірної кількості вищої водної рослинності;
— Пізньою осінню створюються біоплато (якщо завчасу було заготовлено необхідні матеріали).
Зима.
— Заготівля каменю для закріплення від розмиву берегів та попердження ерозійних процесів у річковій долині;
— Заготівля матеріалів для створення біоплато;
— Встановлення точкових джерел забруднення річки;
—	Видалення з русел річок відмерлих залишків вищої водної рослинності.
—	Роботи санітарного догляду у лісових насадженнях річкової долини;
—	Пробивання ополонок у льоду для покращення завдяки аерації умов зимування риби
Весна.
— Заготівля рослинного посадкового та іншого матеріалу для проведення лісонасаджень у річковій долині та для створення біоплато;
— Створення біоплато;
— Залуження та проведення лісопосадок в прибережних захисних смугах;
— Створення лісових і чагарникових насаджень у річковій долині;
— Виявлення найбільш небезпечних стосовно враження ерозією ділянок русла і долини річки;
— Проведення робіт (бажано до початку повені) з відновлення меандрованості перетворених у канали русел рік;
— Охорона місць нересту риби та місць оселення водно-болотних і коловодних тварин.
Літо.
— Проведення повного вивчення екологічного стану річки і її долини, планування відповідних заходів;
— Звільнення русел річок від невластивих для них предметів, зокрема завалів деревини, великогабаритного сміття;
— Обмежені розчистки русел (можливо і вручну) від мулу і наносів;
— Екологічний контроль за господарською діяльністю, що ведеться природокористувачами у річковій долині, зокрема за інтенсивністю випасу худоби, припиненням розорювання прибережних захисних смуг, забором води, недопущення створення у річковій долині літніх таборів худоби тощо;
— Роботи санітарного догляду у лісових насадженнях та на луках річкової долини;
Є деякі групи заходів, які не прив’язуються до якоїсь пори року, наприклад: 
— Проведення еколого-просвітніх акцій серед населення;
— Розширення кола громадян, зацікавлених в оздоровленні своєї річки, створення організацій захисту річки;
— Контроль за очисткою стічних вод, що поступають з різних виробництв у річку тощо.
Моніторинг стану річок та їх долин 
На території України налічується 63029 річок і водотоків загальною довжиною 185,8 тис. км. У більшості з них на місцевості вздовж русла немає, як того вимагає Водний і Земельний кодекси України, екологічно впорядкованих водоохоронних зон, а часто і прибережних захисних смуг. У руслах річок, у їх заплавах дуже часто ведеться господарська діяльність, яка негативно впливає на біологічне різноманіття водних і біляводних екосистем, на якість і кількість водного стоку, на загальний стан малих річок. Дуже багато з них сильно замулені, зарослі, їх витоки (постійна проточність) тепер нерідко знаходяться значно нижче по руслу, ніж це було 30-40 років тому. Малі річки, як елементи природних ландшафтів, деградують. А нездорові малі річки, безумовно, приводять до погіршення споживчої якості води як у них так і загального стану головних рік України — Дніпра, Дністра, Південного Бугу і ін. А це в кінцевому підсумку веде до погіршення стану здоров’я у населення.
Дослідження і моніторинг малих річок — стану їх екосистем і якості води в них, а також проведення інформаційно-просвітніх акцій мають надзвичайно велике значення для постійного систематичного цілеспрямованого інформування населення про стан і проблеми його найближчого природного довкілля. Річки, чистота води в них є тим природним об’єктом, яким чи не найбільше цікавиться все населення.
Діяльність громадських екологічних організацій у першу чергу направлена на попередження руйнування довкілля. Процес руйнування природного довкілля розпочинається і розвивається майже непомітно для простого, стороннього споглядача. І тільки, тоді коли він бачить дуже значні зміни, то починає усвідомлювати, що з довкіллям діються неприємні речі.
Щоб проконтролювати момент початку чи швидкого поглиблення негативних змін у довкіллі і повідомити цих “неуважних споглядачів”, які, до того ж, самі нерідко можуть помітно прискорювати процес негативних змін, необхідно вести постійні спостереження за кожним природним об’єктом. Про зміни повідомляти широку громадськість. А щодо небезпечних змін подавати запити до місцевих природоохоронних органів.
Звичайно, для ведення таких спостережень достатньо досить невеликої кількості інформації – лише по кількох найважливіших параметрах чи показниках.
Моніторинг — це система повторних цілеспрямованих спостережень за одним або кількома елементами навколишнього природного середовища у просторі і часі.
На сьогодні практично вся інформація про стан довкілля, що отримується в системі державного млніторингу, зокрема про стан річок, якості води в них, зосереджена в державних службах. Вони її і надають широкій громадськості у кількості і у формі, яка їм зручна, вигідна, або просто — не надають. А обмеженість інформування громадськості про стан річок і якість води в них ще більше сприяє погіршенню їх стану.
Екологічний моніторинг — інформаційна система спостереження, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього природного середовища, створена з метою визначення антропогенної складової цих змін та управління ними.
В систему екологічного моніторингу входять спостереження за станом елементів біосфери і спостереження за джерелами та факторами антропогенного впливу.
Система екологічного моніторингу повинна накопичувати, систематизувати і аналізувати інформацію:
	про стан довкілля (навколишнього природного середовища);

про причини виявлених та ймовірних змін стану природного довкілля (тобто про джерела і фактори впливу;
про допустимі зміни і навантаження на довкілля в цілому;
про наявні резерви біосфери.
Завданнями державного  моніторингу є:
	спостереження за факторами впливу і станом довкілля;

оцінка фактичного стану довкілля;
прогноз стану довкілля і оцінка прогнозованого стану.
Структура системи моніторингу
Види моніторингу
Об’єкти спостереження
Моніторинг джерел впливу
Джерела впливу
Моніторинг факторів впливу
Фактори впливу

фізичні
хімічні
біологічні
Моніторинг стану біосфери
Природні середовища

атмосфера
океан
Поверхня суші з ріками, озерами підземними водами
біота
Порядок організації та ведення державного моніторингу водних об’єктів визначається відповідними державними документами, стандартами, методиками. Розроблена система передбачає погоджену програму робіт з гідрології, гідрохімії і гідробіології. Пункти спостережень встановлюють в залежності від господарського значення водних об’єктів, їх розмірів та екологічного стану. Треба зазначити, що серед об’єктів спостереження переважають середні і великі річки та водойми. Періодичність спостережень визначається категорією пункту.
Далеко не всі завдання, які виконує державний екологічний моніторинг, доцільно ставити перед собою громадськості. З нашої точки зору, основна мета, яку повинен старатись досягнути громадський екологічний моніторинг (ГЕМ), це збільшення доступності екологічної інформації для широкого загалу –  для всього населення.
Зараз практично вся інформація про стан довкілля, зокрема річок, якості води в них, зосереджена в державних службах. Вони її і надають широкій громадськості у кількості і у формі, яка їм зручна, вигідна, або просто — не надають. А обмеженість інформування громадськості про стан довкілля ще більше сприяє його погіршенню.
Підвищення доступності інформації про стан довкілля можна досягнути як ліквідацією державної монополії на неї, так і шляхом отримання і поширення додаткової інформації, зокрема такої, якою не володіють державні служби, а також шляхом аналізу та узагальнення доступної інформації, адаптацією її для різних типів аудиторій і користувачів.
Як правило, громадський екологічний моніторинг організується з метою проведення громадськістю активних заходів щодо припинення негативних впливів або дій (кого б це не було) на конкретний об’єкт природи.
Також одним з перспективних напрямів подальшого розвитку ГЕМ серед українських громадських екологічних організацій, зокрема УРМ, є використання його для оперативного отримання необхідних даних у випадку аварій та надзвичайних ситуацій. Можливості оперативного реагування (якщо такі є у громадської організації) дозволяють більш ефективно керувати ситуацією і сприяти покращенню співпраці громадськості з державними структурами. Більше того, саме у випадках аварійного забруднення часто, як показує практика має місце замовчування офіційними службами інформації про забруднення та дійсні розміри завданої об’єктам природи шкоди. Саме тоді незалежна інформація отримана громадськістю забезпечить альтернативний канал, що необхідний для ліквідації монополії на інформацію.
Види моніторингу і можливості участі громадськості
Види моніторингу
Об’єкти спостережень і оцінки
Можливості участі громадськості

Моніторинг джерел впливу і 
відходів
Скиди, викиди,
розміщення і видалення відходів (в т.ч. засмічення ландшафтів), використання ресурсів і готової продукції
При правильній організації громадський екологічний моніторинг джерел впливу може бути дуже ефективним. Не обов’язково потрібна потужна приладна база: багато завдань моніторингу можуть вирішуватись простими методами, у тому числі й без спеціального обладнання (візуальні спостереження, фотодокументування і т.п.)
Моніторинг факторів впливу
Фізичні, хімічні,
біологічні фактори
впливу
Ефективність цього виду моніторингу також може бути досить висока. Звичайно потрібне деяке обладнання. Вибір обладнання залежить від завдань, які ставить перед собою група.

Моніторинг стану біосфери
Геофізичний моніторинг (атмосфера, океан, поверхня суші з ріками і озерами);
біологічний моніторинг (біота)
Ефективність громадського моніторингу у цьому напрямі невисока. Це перш за все охорона біоти в зонах інтенсивного впливу. 
Найбільш ефективно ГЕМ може виконувати таки функції:
1. Створення альтернативного інформаційного каналу; підвищення оперативності екологічного контролю і ефективності оповіщення населення про аварії і надзвичайні ситуації.
2. Спостереження за об’єктами, які або не включені в програми моніторингу державних природоохоронних служб, або описуються недостатньо повно.
3. Привернення уваги до проблем, які до того не виявлялись чи не привертали уваги своєю незначністю.
4. Розвиток екологічної освіти і просвіти.
5. Особливу роль громадський екологічний моніторинг може відігравати при оцінці впливу наслідків реалізації деяких природоохоронних і природовідновних проектів.
Громадський екологічний моніторинг є альтернативним каналом отримання і поширення об’єктивної інформації про стан об’єктів природи. Створюючи такий канал, громадським організаціям не слід концентрувати зусилля на зборі великої кількості власних даних. 
ГЕМ стає ефективним тоді, коли діяти за відомим принципом — ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО (хоча б у межах свого значного регіону — басейну великої річки), А ДІЙ ЛОКАЛЬНО. Характерним прикладом таких локальних об’єктів для ГЕМ є малі річки.
Рсоблива роль ГЕМ у розвитку екологічної освіти і виховання. Громадські організації можуть з успіхом використовувати отриману під час моніторингу та інтерпретовану інформацію про стан довкілля для формування усвідомленої, екологічно грамотної позиції громадськості. Правильно організована діяльність з ведення екологічного моніторингу сприяє підвищенню рівня екологічної освідченості всіх учасників громадського діалогу — населення, керівництва (бізнесменів) і рядових працівників підприємств, представників державної влади.
Але освітня функція ГЕМ не обов’язково спрямовується тільки на населення. Громадські організації, що мають достатній професійний і технічний рівень, уміють якісно працювати із отриманою інформацією можуть використовувати ГЕМ і для роботи з особами, що приймають рішення, з підприємцями.
Усім групам, громадським організаціям, що будуть вести екологічний моніторинг у різних кінцях України, доцільно не лише інформувати місцевих жителів про стан їх річок і водойм, але і поширювати отриману інформацію серед подібних їм організацій, зацікавлених громадян. Близькі за суттю проблеми, які вирішують різні групи ГЕМ річок, сприятимуть тісній взаємодії цих організацій — обмін інформацією, досвідом, проведення спільних дій тощо. Таким чином повинна виникнути мережа ведення екологічного моніторингу річок.
Для ефективної роботи мережі ГЕМ необхідно дотримуватись деяких принципів і критеріїв. До найважливіших із них відносяться такі:
1. Спільність цілей. Робота в мережі, взаємодія між організаціями буде кращою, якщо їх цілі і завдання будуть близькими.
2. Спільна методологія. Подібність прийомів і методів роботи (зокрема, подібне апаратурне обладнання, єдині методики) — важлива умова якісної роботи мережі. Різні методики досліджень часто приводять не порівнюваних результатів. А це, у свою чергу, може стати причиною неможливості інтерпретування високопрофесійними фахівцями.
3. Робота над спільними програмами і проектами. Навіть якщо учасники мережі вирішують незалежно свої локальні мало зв’язані між собою проблеми, вони повинні брати участь у спільному освітньому (для учасників мережі) проекті. 
4. Здатність до саморозвитку. Якщо у мережі появляються нові учасники, то в ній є потенціал для саморозвитку. Особливо важливо, щоб нові члени мережі могли самостійно знаходити кошти для ведення проектів. Це свідчить про правильну стратегію мережі.
Спільники — це ті, хто свідомо сприймає ідею і мету Вашої діяльності, підтримують виконання хоч частини роботи, поширює позитивну інформацію про неї чи іншим способом допомагає досягнути мету Вашої діяльності направленої на охорону і оздоровлення довкілля.
Тактика мирної співпраці передбачає вивчення характеру діяльності підприємства і посильну участь громадськості у заходах направлених на зменшення його шкідливого впливу на довкілля. Тому рекомендації щодо співпраці громадськості із підприємствами-забруднювачами (П-З) при організації ведення ГЕМ полягають у наступному.
Ìàë³ ð³÷êè ÿê îá'ºêòè ãðîìàäñüêîãî åêîëîã³÷íîãî ìîí³òîðèíãó
Ìàë³ ð³÷êè — õòî, ÿêùî íå ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿?
Спостереження та оцінка стану малих річок — один із найбільш важливих напрямів роботи громадських організацій на річках. Особливо, якщо врахувати те, що абсолютна більшість малих річок не входить в мережу державного екологічного моніторингу, а проблеми зменшення стоку і забруднення малих річок продовжують залишатись надзвичайно актуальними. Забруднення і стан великих річок в значній мірі визначається станом мережі малих притоків.
У той же час джерела забруднень та іншого негативного впливу на малих річках досить легко визначити, особливо якщо врахувати, що вони переважно концентруються у річкових долинах. Саме через вивчення і моніторинг стану малих річок можна з’ясувати частку негативного впливу забруднень, що поступають від дифузних площинних джерел (таких, наприклад, як поверхневий стік із сільськогосподарських угідь) у великі річки.
Äóæå âàæëèâî, ùî ñàìå ñòîñîâíî ñòàíó ìàëèõ ð³÷îê ó íàñåëåííÿ Óêðà¿íè º ÷è íàéá³ëüøå çàïèòàíü, äóìîê, ïðîïîçèö³é. Ñàìå ó ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ º íàéá³ëüøå çàñîá³â, ùîá ðåàëüíî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ âèÿâëÿòè áåçïîñåðåäíþ ä³ÿëüí³ñòü, âíàñë³äîê ÿêî¿ ïîâèíåí ïîêðàùèòèñü ñòàí ð³÷îê. Òàêîæ âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàþòü îñâ³òíÿ òà âèõîâíà ôóíêö³¿, ùî âèêîíóþòü äîñë³äæåííÿ, ìîí³òîðèíã ³ ïðèðîäîîõîðîíí³ àêö³¿ íà ìàëèõ ð³÷êàõ.
Õàðàêòåðíîþ, òèïîâîþ ïðîáëåìîþ äëÿ áàñåéí³â á³ëüøîñò³ ìàëèõ ð³÷îê Óêðà¿íè º çàáðóäíåííÿ ïîâåðõíåâèì ñòîêîì, ùî ïîñòóïàº ç ïðèâàòíèõ äâîð³â, ãîðîä³â ³ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê. Ïðè öüîìó º áàãàòî ä³ëÿíîê ð³÷îê, áåðåãè ÿêèõ îáðîáëÿþòüñÿ ïðàêòè÷íî äî óð³çó âîäè ³ ó áàãàòüîõ æèòåë³â º ïðèâè÷êà âèíîñèòè ïðÿìî â ð³÷êó îðãàí³÷í³ òà ïîáóòîâ³ â³äõîäè. Ðÿä êóù³â ³ äåðåâ âèñàäæåíèõ ïîíàä áåðåãîì ìîæå ïîì³òíî çàõèñòèòè ð³÷êó â³ä çàáðóäíåííÿ â ò.÷. çàñì³÷åííÿ. Àëå ïåðåíåñåííÿ ãîðîä³â â ³íøå ì³ñöå íå çàâæäè ìîæëèâå, òîìó ç æèòåëÿìè ïîòð³áíî âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïðî îáîâ’ÿçêîâå ñòâîðåííÿ ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè â ñêëàä³ ñ³íîæàò³ ³ ðÿäó ãóñòèõ êóù³â òà äåðåâ ó ìåæàõ ¿õ ïðèñàäèáíèõ ä³ëÿíîê. Çàâäàííÿ ÃÅÌ â òàêèõ âèïàäêàõ — ó íàéêîðîòøèé òåðì³í ïîêàçàòè æèòåëÿì ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ñòàí ð³÷êè ñàìå öèõ çàõîä³â.
Організація моніторингу на малих річках, який покаже вплив заходів з формування прибережних захисних смуг і утримання їх у визначеному нормами стані, є на сьогоднішній день однією з найголовніших цілей ГЕ-моніторингу стану малої річки і її долини. Такий моніторинг можуть і повинні вести організації Української річкової мережі.
Приклад з малими річками показує важливу властивість ГЕМ — можливість достатньо швидко реагувати на конкретні інтереси і запити місцевого населення.
Особливістю державного екологічного моніторингу, що зв’язана з його ієрархічною структурою, є його своєрідна “автономність” — незалежність від безпосередніх потреб та інтересів місцевого населення. Державний моніторинг ведеться на фіксованих створах, яких абсолютно не вистачає, для того щоб дати інформацію зацікавленим жителям хоча б якоїсь частки населених пунктів розміщених на малих річках.
Порівняйте: малих річок довших 10 кілометрів в Україні понад 3200, а створів, на яких ведеться найпростіший гідрологічний моніторинг, всього кілька сотень, з них тих, де ведеться систематичний моніторинг якості води лише 112. При цьому реальний інтерес жителів — моніторинг якості води у найближчій річці. А населених пунктів на малих річках — кілька десятків тисяч. Навіть при наявності поблизу населеного пункту створу державного моніторингу, працівники цього пункту не мають можливості надати інтерпретовану, зрозумілу жителям інформацію про стан водного об’єкту.
Â çàëåæíîñò³ â³ä ìîæëèâîñòåé ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ — ìàòåð³àëüíèõ, íàÿâí³ñòü ôàõ³âö³â, êîíêðåòíî¿ ìåòè ìîí³òîðèíãó ÷è â³äîìèõ ïðîáëåì ð³÷êè âèáèðàþòü âèä ìîí³òîðèíãó, ïàðàìåòðè âåäåííÿ ñïîñòåðåæåíü, ¿õ ÷àñòîòó. Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ÃÅÌ íà êîíêðåòíîìó âîäíîìó îá’ºêò³ ÷ëåíàìè ÓÐÌ íåîáõ³äíî âèð³øèòè òàê³ ïèòàííÿ:
	Êîíêðåòíà ìåòà ìîí³òîðèíãó íà äàíîìó îá’ºêò³;
	Ïîêàçíèêè ³ ïàðàìåòðè ñòàíó âîäíîãî îá’ºêòó, ùî áóäóòü äîñë³äæóâàòèñü;
	ßêèìè ìàòåð³àëüíèìè ³ ëþäñüêèìè ðåñóðñàìè âèêîíóºòüñÿ ìîí³òîðèíã;

ßê ç³áðàí³ ìàòåð³àëè îáðîáëÿþòüñÿ ³ àíàë³çóþòüñÿ;
ßê îòðèìàíà ³íôîðìàö³ÿ ïîøèðþºòüñÿ ñåðåä íàñåëåííÿ;
ßê â³äáóâàºòüñÿ ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ùîäî ïîøèðþâàíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Äëÿ âèáîðó ìåòè ³ òåìè ìîí³òîðèíãó òà ïàðàìåòð³â ³ ïîêàçíèê³â äîñë³äæåíü ñïî÷àòêó êîðîòêî íàãàäàºìî äåÿêó çàãàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ìàëó ð³÷êó.
Виходячи із закономірностей формування малих річок, ми повинні зрозуміти, що основною частиною водозбору, від якої залежить стан річки, є заплава і схили річкової долини, їх стан і характер процесів, що в них відбуваються. Тому ГЕМ малих річок для цих територій водозбору має зосереджуватися на оцінці ландшафтно-ценотичного комплексу річкової долини. Крім того для стану річки надзвичайно важливе значення мають забруднення які надходять у річку та їх джерела, що можуть тут бути.
Моніторинг ландшафтно-ценотичних комплексів річкових долин
Ð³÷êîâà äîëèíà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ñèñòåìè òåðàñ: ñõèë³â äîëèíè ³ çàïëàâè, à òàêîæ ïåðåäðóñëîâîãî âàëó ³ âëàñíå ðóñëà ð³÷êè. Íåïîðóøåíà ð³÷êîâà äîëèíà ìàº â ñâîºìó ñêëàä³ äîáðå ðîçâèíóò³ ëó÷í³ ñèñòåìè, ñåðåä ëóê çóñòð³÷àþòüñÿ çàïëàâí³ ë³ñè, ïåðåâàæíî ë³ñèñò³ ñõèëè òåðàñ òà óêð³ïëåí³ âåðáîþ ³ âåðáîëîçîì áåðåãè. Òàê³ ïðèðîäí³ êîìïëåêñè âèñòóïàþòü ÿê ³äåàëüíèé á³îëîã³÷íèé ô³ëüòð. Àëå ö³ âèñîêîïðîäóêòèâí³ ëó÷íå óãðóïîâàííÿ, ïðèñòîñîâàí³ äî ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ âîëîãîñò³, ëåãêî ðóéíóºòüñÿ ³ ïðàêòè÷íî íå â³äíîâëþºòüñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ó çâ’ÿçêó ç øèðîêîþ ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íèí³ ð³÷êè ìàéæå ïî âñ³é Óêðà¿í³ âòðàòèëè ñâî¿ óí³êàëüí³ ëóãîâèíè, çíèùåí³ òåðàñí³ òà çàïëàâí³ ë³ñè, à ë³ñîñìóãè âçäîâæ áåðåã³â, ÷àñòî íàñàäæåí³ ç íåáåðåãîçàêð³ïëþþ÷èõ ïîð³ä, çàõàðàùóþòü ðóñëà äåðåâèíîþ. Çðóéíîâàí³ çàïëàâè íå çäàòí³ çàïîá³ãàòè íàäõîäæåííþ äî ðóñåë ïîâåðõíåâîãî ñòîêó, ê³ëüê³ñíèé ³ ÿê³ñíèé ñêëàä ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ ð³âíåì àíòðîïîãåí³çàö³¿ âñüîãî âîäîçáîðó.
Íàéá³ëüø õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â ð³÷êîâèõ äîëèí º ïåðåâàæàííÿ â ëàíäøàôòàõ àãðîô³òîöåíîç³â. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ – öå ³ ê³ëüêàðàçîâà îðàíêà ÷è êóëüòèâóâàííÿ ãðóíòó ïðîòÿãîì ðîêó, (ïîðóøåííÿ ñòðóêòóðè ãðóíòó, ïîðóøåííÿ êîðåíåâèõ ñèñòåì ðîñëèí ÿê ôàêòîðà çàêð³ïëåííÿ ãðóíòó) ³, ÿê íàñë³äîê – çíà÷íà åðîç³ÿ ãðóíòó. Àãðîô³òîöåíîçè – öå ìîíîêóëüòóðà îäí³º¿ ðîñëèíè, ïåðåâàæíî 1- ÷è 2-ð³÷íèêà ç ïîãàíî ðîçâèíóòîþ êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ. Òàêèé ðîñëèííèé ïîêðèâ íå º íàä³éíèì ´ðóíòîçàõèñíèì ôàêòîðîì. Áóð’ÿíè, ùî º ñóïóòíèêàìè àãðîô³òîöåíîç³â, ìàþòü òàêó æ ñëàáêó êîðåíåâó ñèñòåìó.
Äåãðàäàö³ÿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â ³ ´ðóíò³â öå òàêîæ ö³ëèé êîìïëåêñ ÷èííèê³â õ³ì³÷íîãî òà îðãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ ð³÷êè. Çíà÷íà ðîçîðàí³ñòü ñõèë³â òà çàïëàâè ð³÷êè º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ íàäëèøêîâîãî ïîñòóïàííÿ íàíîñ³â òâåðäîãî ñòîêó òà õ³ì³êî-îðãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ â ð³÷êè.
 Çà íàÿâí³ñòþ âèä³â áóð’ÿíîâî¿ ðîñëèííîñò³ òà ¿õ ê³ëüêîñò³ â ðîñëèííîìó ïîêðèâ³ ìîæíà ñóäèòè ïðî ñòóï³íü ïîðóøåíîñò³ äàíî¿ ä³ëÿíêè ëàíäøàôòó ð³÷êîâî¿ äîëèíè. Òàê ïðè íàäì³ðíîìó âèïàñ³ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè ó çàïëàâ³ â³äáóâàºòüñÿ ìåõàí³÷íå ðîçáèâàííÿ ãðóíòó ³ äåðíèíè çëàê³â. Íà óòâîðåíèõ ì³êðîä³ëÿíêàõ çðàçó æ ïîñåëÿòüñÿ áóð’ÿíè. Äëÿ ïðèðîäíèõ íåïîðóøåíèõ ô³òîöåíîç³â ìîæëèâå ëèøå ïîîäèíîêå âñåëåííÿ áóð’ÿí³â, ÿê³ øâèäêî âèò³ñíÿþòüñÿ ïðèðîäíèìè ðîñëèíàìè. Ïåðåõ³ä õî÷à á îäíîãî âèäó áóð’ÿí³â ó äîì³íàíòè ñâ³ä÷èòü ïðî íàÿâí³ñòü ïðîöåñ³â äåãðàäàö³¿.
Ïîÿâà íà ëóêàõ çàðîñòåé êðîïèâè äâîäîìíî¿ ÷è õâîùà ïîëüîâîãî ñâ³ä÷èòü ïðî í³òðèô³êàö³þ ´ðóíò³â – ïîñèëåíèé ðîçêëàä ç âèä³ëåííÿì àçîòó (à, îòæå, ³ ïîñèëåííÿ ïîâåðõíåâîãî ñòîêó ç³ çìèâîì á³îãåí³â ç³ ñõèë³â äîëèíè). Ïîÿâà òàòàðíèêà âåëèêîãî òà âèä³â ðîäó áóäÿê ÷è ïîëèíó – ïðîÿâ íàäì³ðíîãî âèïàñó õóäîáè
Склад деревного ярусу також може бути індикатором порушеності природної зрівноваженості біоценозів річкової долини. Наприклад присутність видів клена ясенолистого, гледичії, робінії псевдоакації є свідченням повної деградації деревного покриву на цих ділянках. У трав’янистому ярусі таких лісів переважають бур’яни та однорічники, а, отже, здатність такої системи як буферу на шляху поверхневого стоку дуже слабка.
Таким чином, для здоров’я річки важлива наявність цілісного рослинного покриву у річковій долині. Тому при веденні ГЕМ ландшафтно-ценотичних комплексів річкових долин головним завданням є оцінка стану ландшафтів і біоценозів. Тут важливо здійснити оптимальний вибір параметрів і показників ведення моніторингу.
Як зазначалось вище для здоров’я річки вирішальне значення має збереженість природних біоценозів у річковій долині. Тому ґрунтуючись саме на цій думці ми повинні сформувати систему показників для ведення ГЕМ.
1. На початку організації ГЕМ на річці чи її ділянці важливо встановити найбільш узагальнене відсоткове співвідношення ландшафтно-біоценотичних елементів заплави і терас, зокрема (у % від загальної площі  описуваної ділянки річки):
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Урбанізовані території – це території зайняті сільською-міською житловою забудовою і господарськими будівлями, тваринницькі та промислово-виробничі комплекси, дороги, інші створені людиною небіологічні комплекси  (бензозаправні станції, наприклад) тощо.
Цей показник достатньо визначати 1-2-3 рази на рік. Він мало змінюється за такі короткі проміжки часу, але зміни можливі і внаслідок них може погіршитися (покращитися) стан річки, тому при проміжному підведенні підсумків для інформування громадськості цей параметр необхідний.
2. Òàêîæ äîö³ëüíî äëÿ ÃÅÌ âèêîíàòè îïèñ çàïëàâè çà òàêèìè ïàðàìåòðàìè:
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Çîêðåìà, äóæå âàæëèâèì äëÿ âåäåííÿ ÃÅÌ º âèçíà÷åííÿ ñòàíó ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè (ÏÇÑ) – 25 ìåòð³â â³ä óð³çó âîäè. Íåîáõ³äíî âêàçàòè, ÷è âèä³ëåíà ÏÇÑ ³ ÿêà ¿¿ øèðèíà îêðåìî íà îáîõ áåðåãàõ ð³÷êè.
3. Êð³ì òîãî, äëÿ îö³íêè ñòàíó ÏÇÑ äëÿ ÃÅÌ º âèçíà÷åííÿ çàñì³÷åíîñò³ ÏÇÑ. Íåîáõ³äíî âèçíà÷èòè ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ (ïðåäìåò³â àáî êóï) íà 500-1000 ìåòð³â ÏÇÑ, íàïðèêëàä:
— ÏÇÑ ÷èñòà, ñì³òòÿ â³äñóòíº;
— çóñòð³÷àþòüñÿ îêðåì³ ïðåäìåòè íåïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ – ïëàñòèê, ìåòàë, ñêëî, ³íø³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè;
— çóñòð³÷àþòüñÿ îêðåì³ ñêóï÷åííÿ ïðåäìåò³â íåïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ (ïåðåðàõóâàòè) ³ îðãàí³÷íèõ ðåøòîê  – äî 3 êóï ñì³òòÿ íà 500 ìåòð³â áåðåãà ð³÷êè;
— äîñèòü ÷àñòî ó ÏÇÑ çóñòð³÷àþòüñÿ ñêóï÷åííÿ ïðåäìåò³â íåïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ ³ îðãàí³÷íèõ ðåøòîê  (íà 500 ì ð³÷êè º 3-7 êóï ñì³òòÿ).
Öåé ïàðàìåòð îö³íêè ïðè âåäåíí³ ÃÅÌ äîö³ëüíî âèçíà÷àòè íå ð³äøå ÿê ðàç íà ì³ñÿöü, à ïðî ðåçóëüòàòè îáîâ’ÿçêîâî ³íôîðìóâàòè ãðîìàäñüê³ñòü.
Ñë³äè âîäíî¿ åðîç³¿ ´ðóíò³â ó ÏÇÑ – äîö³ëüíî ïåð³îäè÷íî ï³äðàõîâóâàòè ê³ëüê³ñòü åðîç³éíèõ ñë³ä³â – çìèâ³â ãðóíòó íà 500-1000 ìåòð³â ð³÷êè. Ïåð³îäè÷í³ñòü – 1 ðàç íà ì³ñÿöü. Ïðèêëàä çàïèñó: 
— ïðàêòè÷íî íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìèâ³â ãðóíòó;
— ñïîñòåð³ãàþòüñÿ îêðåì³ çìèâè ãðóíòó (íà 500 ì áåðåãà – 1-3);
— ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ÷³òêî âèðàæåí³ ñë³äè çìèâ³â ãðóíòó (íà 500 ì áåðåãà – >3);
— áàãàòî ñë³ä³â åðîç³¿, âêàçàòè ñê³ëüêè.
Îñê³ëüêè ñòàí ð³÷êè â çíà÷í³é ì³ð³ çàëåæèòü â³ä ñòàíó çàïëàâè, òî íàñòóïí³ ïîêàçíèêè âåäåííÿ ÃÅÌ ïîâ’ÿçàí³ ç îö³íêîþ ñòàíó ³ çì³í ëàíäøàôò³â òà á³îöåíîç³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè, çîêðåìà ñòóï³íü ïîðóøåíîñò³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â, ñòóï³íü äåãðàäàö³¿ ³ õàðàêòåð äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â çàïëàâè òîùî.
5. Ñòóï³íü ïîðóøåíîñò³ ïðèðîäíèõ ëàíäøàôò³â ð³÷êîâî¿ äîëèíè. Äëÿ òîãî ùîá â÷àñíî çàô³êñóâàòè çì³íè, ïî³íôîðìóâàòè ïðî íèõ ãðîìàäñüê³ñòü ³ ïîïåðåäèòè íåáàæàí³ ïðîöåñè äîö³ëüíî ïðîâîäèòè âèçíà÷åííÿ çà öèì ïîêàçíèêîì 2-3 ðàçè íà ð³ê çà òàêîþ ñõåìîþ:
Íåïîðóøåí³ àáî ìàëî çì³íåí³ – çàïëàâà ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ çáåðåæåíà, º âñ³ ¿¿ åëåìåíòè – ïðèð³÷êîâèé âàë, ïðèòåðàñí³ ïîíèççÿ, çàëèøêè ñòàðîãî ð³÷èùà, ï³ùàí³ äþíè òîùî
ìàëî ïîðóøåí³, äî 20% çì³íåíèõ
çíà÷íî ïîðóøåí³, 20-50% çì³íåíèõ
äóæå ñèëüíî ïîðóøåí³ - 50-70%, çíà÷íà ÷àñòèíà ðîçîðþºòüñÿ ³ çàéíÿòà àãðîá³îöåíî-çàìè
ìàéæå çíèùåí³ àáî çíèùåí³, á³ëüøå 70%, ïîâí³ñòþ îñóøåíà, ðîçîðþºòüñÿ  àáî ïåðåòâîðåíà ó ïóñòèð, ñì³òíèê òîùî
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6. Ñòóï³íü äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â áàæàíî îö³íþâàâñÿ çà òàêîþ øêàëîþ:
Íåïîðóøåí³ àáî ìàëî çì³íåí³ – ìåíøå 5%  òåðèòîð³¿ ìàþòü ïîðóøåíèé, çì³íåíèé ïðèðîäíèé ðîñëèííèé ïîêðèâ
ìàëî ïîðóøåí³ – äî 20% òåðèòîð³¿ ç ïîðóøåíèì, çì³íåíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì
çíà÷íî ïîðóøåí³ – äî 40% òåðèòîð³¿ ç ïîðóøåíèì, çì³íåíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì
äóæå ïîðóøåí³ – äî 60% òåðèòîð³¿ ç ïîðóøåíèì, çì³íåíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì
ìàéæå çíèùåí³ àáî çíèùåí³ – ïîíàä 60% òåðèòîð³¿ ç ïîðóøåíèì, çì³íåíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì. Â ëàíäøàôò³ ð³÷êîâî¿ äîëèíè ïåðåâàæàþòü àãðîá³îöåíîçè
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Îö³íêó äîö³ëüíî ïðîâîäèòè 2-3 ðàçè íà ð³ê.
7. Õàðàêòåð äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â çàïëàâè. Éîãî, òàêîæ äîö³ëüíî âåñòè, îð³ºíòóþ÷èñü íà øêàëó.
Ïðèðîäí³ á³îöåíîçè ó äîáðîìó ñòàí³, ëóêè âèêîøóþòüñÿ, ë³ñ ÷èñòèé, äîãëÿíóòèé
ïåðåâàæíî çáåðåæåí³ ïðèðîäí³ á³îöåíîçè – ïðèðîäíà ðîñëèíí³ñòü, áóð’ÿí³â – äî 5% 
ïðèðîäí³ á³îöåíîçè ìàëî çáåðåæåí³, äåãðàäóþòü,  äî 20% ðîñëèííîñò³ - áóð’ÿíè
ïðèðîäí³ á³îöåíîçè ìàéæå íå çáåðåæåí³, ëóêè äåãðàäîâàí³, á³ëüø³ñòü ðîñëèííîñò³ – áóð’ÿíè, º ä³ëÿíêè îãîëåíîãî ãðóíòó
ïðèðîäí³ á³îöåíîçè â³äñóòí³, çàì³íåí³ àãðîá³îöåíîçàìè, áóð’ÿíàìè àáî äåãðàäîâàí³ äî ð³âíÿ îãîëåíîãî ãðóíòó
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Îö³íêó ñòóïåíþ ³ õàðàêòåðó äåãðàäàö³¿ ïðèðîäíèõ á³îöåíîç³â çàïëàâè ìîæíà ïîºäíàòè â îäíîìó ïèòàíí³, àëå äëÿ á³ëüøî¿ òî÷íîñò³ âåäåííÿ ÃÅÌ, à òàêîæ â÷àñíî¿ ô³êñàö³¿ çì³í îö³íêó çà öèìè ïîêàçíèêàìè áàæàíî ðîçä³ëÿòè. Äàíó îö³íêó äîö³ëüíî ïðîâîäèòè 2-3 ðàçè íà ð³ê.
8. При веденні ГЕМ в залежності від його мети у багатьох випадках доцільно здійснювати опис рослинності, визначати проективне покриття (ПП) та ярусність рослинного покриву. Для скороченого і систематизованого у відповідності до значення для збереження річки можна застосувати опис рослинності за системою наданою у Додатку. Спосіб описів рослинності при веденні ГЕМ кожна група визначає самостійно, але потрібно пам’ятати, що саме від цілісності і складу рослинного покриву (ПП) в значній мірі залежить здоров’я річки. Опис рослинності виконується 2-3 рази за теплий період року.
9. Ñë³äè âîäíî¿ åðîç³¿ ´ðóíò³â çàïëàâè ³ íàäçàïëàâíèõ òåðàñ – îö³íêà âèêîíóºòüñÿ ïîä³áíî ÿê ³ äëÿ ÏÇÑ: ï³äðàõîâóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü åðîç³éíèõ ñë³ä³â – çìèâ³â ãðóíòó íà 500-1000 ìåòð³â ð³÷êè. Îö³íêà âèêîíóºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ.
10. Õàðàêòåð ãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ ð³÷êîâî¿ äîëèíè. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ð³÷êîâó äîëèíó íåîáõ³äíà äëÿ ïîâíîãî ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ð³÷êè ³ ÷èííèê³â, ùî ¿õ ôîðìóþòü. Îïèñ ìîæíà âèêîíàòè çà ä³àïàçîíîì  îö³íîê, çàïðîïîíîâàíèõ íèæ÷å.
Ëàíäøàôòè ð³÷êîâî¿ äîëèíè íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ö³ëåé...
...²íòåíñèâíî âèïàñàºòüñÿ õóäîáà, áàãàòî áóä³âåëü, çîêðåìà ãîñïîäàðñüêèõ, º ôåðìè, ë³òí³ òàáîðè õóäîáè, ïðîêëàäåí³ äîðîãè, ð³÷êîâà äîëèíà ðîçîðàíà íà...%, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³ ðîçì³ùåí³ ó ÏÇÑ. Òîùî. Îö³íêà âèêîíóºòüñÿ 1-3 ðàçè íà ð³ê.
11. Íàÿâí³ñòü ó ð³÷êîâ³é äîëèí³ óðáîîá’ºêò³â àáî îá'ºêò³â, ùî ñòâîðþþòü ïðÿìèé øê³äëèâèé âïëèâ íà ð³÷êó. Íà ïî÷àòêó âåäåííÿ ÃÅÌ äîö³ëüíî ïðîâåñòè îö³íêó çà òàêîþ ñõåìîþ:
Áóä³âåëü íåìàº
º îêðåì³ ãîñïîäàðñüê³ àáî æèòëîâ³ áóä³âë³, 10-20% ïëîù³ çàïëàâè çàéíÿòî óðáîîá’ºêòàìè
º áàãàòî óðáîîá’ºêò³â, íèìè çàéíÿòà ïîëîâèíà ïëîù³ ð³÷êîâî¿ äîëèíè
ìàéæå âñÿ ð³÷êîâà äîëèíà çàéíÿòà ð³çíèìè óðáîîá’ºêòàìè
Äàë³ íåîáõ³äíî â³äñë³äêîâóâàòè çì³íè òà ³íôîðìóâàòè ãðîìàäñüê³ñòü ïðî ïî÷àòîê íîâèõ áóä³âíèöòâ, íîâèõ òðàíñôîðìàö³é â çàïëàâ³ ³ íà òåðàñàõ ð³÷êîâî¿ äîëèíè. 
Êð³ì òîãî, â³äîìîñò³ ïðî ð³÷êîâó äîëèíó ìîæóòü âêëþ÷àòè ³ òàê³ õàðàêòåðèñòèêè:
	ð³âåíü ðîçîðàíîñò³, ó % äî çàãàëüíî¿ ïëîù³;
	ð³âåíü ðåêðåàö³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, êîðîòêî îïèñàòè;
	íàÿâí³ñòü âîäîçàáîð³â, êîðîòêî îïèñàòè;
	íàÿâí³ñòü ñòîê³â, êîðîòêî îïèñàòè;
	â³äîìîñò³ ç îïèòóâàííÿ íàñåëåííÿ, (ïðî ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê òåðèòîð³¿).

² ³íøå â çàëåæíîñò³ â³ä êîíêðåòíèõ çàâäàíü ÃÅÌ.
Ìîí³òîðèíãîâ³ îïèñè ð³÷êîâî¿ äîëèíè íàéêðàùå áóäóòü âèêîíàí³, ÿêùî ãðóïà äîñë³äíèê³â ïîâí³ñòþ ïðîéäå ï³øàêîì îö³íþâàíó ä³ëÿíêó.
Ìîí³òîðèíã äæåðåë çàáðóäíåíü
Âèêîðèñòîâóþ÷è âîäí³ îá’ºêòè ÿê äæåðåëà ðåñóðñ³â, ñóñï³ëüñòâî, ëþäè ìîæóòü áðàòè ö³ ðåñóðñè ò³ëüêè â³äïîâ³äíî¿ ÿêîñò³, ñòàíäàðòó. Ñòàíäàðò öåé, çàçâè÷àé, âèçíà÷àþòü çà ÿêèìîñü íàáîðîì ÿê³ñíèõ ïàðàìåòð³â, ÿê³ ìîæíà âèì³ðþâàòè ³ ê³ëüê³ñíî îö³íþâàòè. Îñíîâíèì ïðèðîäíèì ðåñóðñîì âíóòð³øí³õ âîäîéì ³ ð³÷îê º âîäà. Ñïîæèâ÷à ÿê³ñòü, íàïðèêëàä, ïèòíî¿ âîäè ìîæå îö³íþâàòèñÿ çà ê³ëüêîìà ãîëîâíèìè ïîêàçíèêàìè. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ: òåìïåðàòóðà, êîë³ðí³ñòü, ïðîçîð³ñòü, çàïàõ, âîäíåâèé ïîêàçíèê (ðÍ), âì³ñò óçâàæåíèõ ðå÷îâèí, êèñíþ, àí³îí³â, êàò³îí³â, ³îí³â çàë³çà, õ³ì³÷íå ñïîæèâàííÿ êèñíþ (ÕÑÊ) òîùî. Ïàðàìåòðè öèõ ïîêàçíèê³â ìîæóòü ì³íÿòèñü ó äîñèòü çíà÷íèõ ìåæàõ, ïåðø í³æ áóäóòü çàô³êñîâàí³ íåãàòèâí³ çì³íè ó äîâê³ëë³ àáî ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ âîäè — ïîíèæåííÿ ¿¿ êëàñó.
Ó òîé æå ÷àñ º áàãàòî ðå÷îâèí ³ äîñòóïíèõ äëÿ âèì³ðþâàííÿ ïîêàçíèê³â ÿêîñò³ âîäè, ÿê³ ïðè íåçíà÷í³é çì³í³ ñâî¿õ ïàðàìåòð³â ìîæóòü ïðîâîêóâàòè ñóòòºâ³ çì³íè ó ÿêîñò³ âîäè. Òîìó äëÿ ïîñò³éíîãî ñïîñòåðåæåííÿ (ìîí³òîðèíãó) ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ùå é ³íø³ ïîêàçíèêè. Íàïðèêëàä, âèì³ðþºòüñÿ âì³ñò õëîðèä³â, ã³äðîêàðáîíàò³â, í³òðàò³â, êàëüö³þ (Ca2+), ìàãí³þ (Mg2+), íàòð³þ (Na+), ³îí³â ñ³ðêè, çàë³çà, á³îëîã³÷íå òà õ³ì³÷íå ñïîæèâàííÿ êèñíþ. Öå ïðèðîäí³ ðå÷îâèíè ³ õàðàêòåðèñòèêè ÿêîñò³ âîäè, ùî çàâæäè ïðèñóòí³ ó âîä³ ³ ëèøå çà ÿêèõîñü åêñòðåìàëüíèõ óìîâ ¿õ âì³ñò ìîæå ïîì³òíî çì³íþâàòèñü. Òàê³ çì³íè ìîæóòü áóòè íåáåçïå÷íèìè äëÿ åêîñèñòåìè ð³÷êè ³ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, îñîáëèâî òîä³, êîëè âîíè òðèâàë³. Òîìó â ñüîãîäí³øí³õ óìîâàõ âàæëèâî ïåð³îäè÷íî îö³íþâàòè ÿê³ñòü âîäè ³ çà öèìè ïîêàçíèêàìè. Êîìïëåêñ ïîêàçíèê³â, çà ÿêèì îö³íþºòüñÿ âîäà íàçèâàþòü “ÿê³ñòü âîäè”.
Òî÷íå âèì³ðþâàííÿ á³ëüøîñò³ ³ç ïåðåðàõîâàíèõ ïîêàçíèê³â ïîòðåáóº ÿê³ñíèõ ïðèëàä³â ÷è õ³ì³÷íèõ àíàë³ç³â, à öå ìîæëèâî ëèøå äîáðå â³äðåãóëüîâàíèìè ïðèëàäàìè ÷è ìåòîäàìè, íà ÿê³ âèäàþòüñÿ ñåðòèô³êàö³éí³ ñâ³äîöòâà. Òîìó ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì, ùî âåäóòü åêîëîã³÷íèé ìîí³òîðèíã, íåîáõ³äíî çíàòè, ùî âñ³ ã³äðîõ³ì³÷í³ âèì³ðè íåîáõ³äíî âåñòè ïîâ³ðåíèìè ïðèëàäàìè ³ àòåñòîâàíèìè ìåòîäèêàìè.
Çðîçóì³ëî, öå íå îçíà÷àº, ùî ÃÅÌ ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñÿ ò³ëüêè ç âèêîðèñòàííÿì àòåñòîâàíèõ ìåòîäèê. Íàï³âê³ëüê³ñí³ ÷è íàâ³òü ÿê³ñí³ ìåòîäè ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ â îñâ³òí³õ ö³ëÿõ, äëÿ çàëó÷åííÿ óâàãè ÷è íàñåëåííÿ ³ âëàäè äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ïðîáëåìè. Ïðîòå, âàðòî ÿñíî ðîçóì³òè, ùî ïðèéíÿòòÿ êîíêðåòíèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ð³øåíü ïðàêòè÷íî ìîæíà äîìîãòèñÿ ò³ëüêè íà îñíîâ³ äàíèõ, îòðèìàíèõ çà äîïîìîãîþ àòåñòîâàíèõ ìåòîäèê.
Для привернення уваги громадськості і влади до проблеми конкретної річки достатньо для ведення моніторингових спостережень лише кількох найважливіших параметрів, показників. Серед них особливе значення може мати моніторинг джерел забруднень річки.
Останні десятиліття в екосистеми річок, у водне середовище все більше поступає неприродних речовин, які стійкі і не піддаються швидкому розпаду і у той же час можуть створювати значний негативний вплив на живі організми та екосистеми річок і людину. На сьогодні забруднення водних об’єктів є найбільш дієвим фактором формування якості води і стану річок взагалі.. До них у першу чергу відносяться нафтопродукти, пестициди, важкі метали, поверхнево-активні речовини (ПАВ) , зокрема пральні порошки.
Ê³ëüê³ñí³ ïîêàçíèêè çàáðóäíåííÿ ïðîìèñëîâèõ ñòîê³â çíà÷íî âèù³, í³æ êîìóíàëüíèõ. Íàïðèêëàä, ñò³÷í³ âîäè ì'ÿñîêîìá³íàò³â ì³ñòÿòü æèðè, á³ëêè ³ êðîâ, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ìîæå ñêëàäàòè á³ëüøå 1 % â³ä ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ êîìá³íàòîì. Öåëþëîçíî-ïàïåðîâèé êîìá³íàò ñåðåäíüî¿ ïîòóæíîñò³ çàáðóäíþº âîäó òàê ñàìî, ÿê ³ ì³ñòî ç ï³âì³ëüéîííèì íàñåëåííÿì. Âïëèâ ñò³÷íèõ âîä æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà íà ñòàí ìàëèõ ð³÷îê âèçíà÷àºòüñÿ îáñÿãîì ñòîê³â, êîíöåíòðàö³ºþ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí ³ ñòóïåíåì ¿õíüîãî î÷èùåííÿ.
Çàñòîñóâàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ íà ïîëÿõ ³ ãîðîäàõ îáóìîâëþº íàäõîäæåííÿ â ð³÷êè âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ á³îãåííèõ åëåìåíò³â. Çâè÷àéíî ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü çìèâàºòüñÿ 10-40 % âíåñåíèõ àçîòíèõ ³ 1,5-3 % ôîñôîðíèõ äîáðèâ, ùî ìîæå ïðèçâîäèòè äî åâòðîô³êàö³¿ ïðèðîäíèõ âîä
Îñíîâíèé îáñÿã çàáðóäíåíèõ ñòîê³â â³ä îá'ºêò³â òâàðèííèöòâà íàäõîäèòü ó ìàë³ ð³÷êè ç ´ðóíòîâèìè âîäàìè, ÿê³ çàáðóäíþþòüñÿ âíàñë³äîê ³íô³ëüòðàö³¿ ç â³äñò³éíèê³â. Íàäì³ðíå âèïàñàííÿ íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü äî äåãðàäàö³¿ ðîñëèííîãî ïîêðèâó äîëèíè ð³÷êè, ùî â ê³íöåâîìó ï³äñóìêó âåäå äî ïîñèëåííÿ åðîç³¿ ³ ïîñòóïàííÿ çàáðóäíåíü â ð³÷êó.
Громадський моніторинг джерел забруднень водних об’єктів включає картування, ідентифікування і опис джерел впливу, що визначають якість води і стан річки в цілому або на окремій її ділянці. Без сумніву, що при цьому необхідно з’ясовувати і причини існування джерел забруднень та можливості їх ліквідації.
Картування джерел забруднень передбачає складання карти чи масштабованої схеми ділянки річкової долини, на якій будуть досліджуватись джерела забруднень. При цьому зазначаються самі джерела забруднень:
	природні ландшафти – їх розміщення, основні біоценози (ліс, луки, болота...), площа;
	 сільгоспугіддя – рілля, пасовища, склади, ферми, гноєнакопичувачі тощо, їх орієнтовна площа;
	населені пункти – розміщення основних житлових кварталів і господарських дворів, комунально-побутових закладів, організованих (чи стихійних) сміттєзвалищ, очисних споруд комунально-побутових стоків тощо. Місця розташування скидів забруднених вод, в т.ч. з очисних споруд.
	урбооб’єкти – промислові підприємства, заводи, родовища, транспортні системи. Основні виробничі характеристики вказаних об’єктів.

За результатами картування визначаються основні створи ведення систематичних моніторингових спостережень за джерелами забруднень, а також створи для ведення гідрохімічного моніторингу річкових вод для оцінки впливу забруднень на якість води в річці. (Див. розділ  “Гідрологія. Гідрохімія).
Ідентифікування джерела забруднень передбачає визначення основних забруднюючих речовин, що можуть поступати з даних угідь та об’єктів. Для цього доцільно скористатися інформацією таблиці 2.
При описі джерел забруднень потрібно зазначати спосіб поступання забруднюючих речовин,  їх орієнтовну кількість.
За способом поступання забруднюючих речовин для збільшення точності і зручності ведення ГЕМ джерела забруднень можна розділити на:
— розсіяні джерела забруднень, коли на окремій досить протяжній ділянці в річку більш-менш рівномірно з поверхнево-схиловим стоком поступають забруднення. Саме такими джерелами є сільськогосподарські угіддя – поля, пасовища, або інші об’єкти, що мають протяжне розміщення вздовж річкової долини;
— зосереджені джерела забруднень – змиви і поверхневий стік з невеликих територій: з тваринницьких ферм, з господарських дворів, з території заводів, з інших промислових об’єктів, з вулиць і транспортних систем тощо. Забруднення поступають не в одному місці, а на невеликій ділянці річки;
— точкові джерела забруднень – це прямі стоки, що потрапляють в річку із труб рівчаків, іншим способом в одному місці. Такими джерелами забруднень також можуть бути і гноєнакоричувачі, сміттєзвалища, меліоративні канали, стоки з очисних споруд тощо, з яких забруднення може поступати прямим током або фільтруватись в одому місці річки.
За місцем локалізації в річковій екосистемі і по рівню зниження негативного впливу на річку джерела забруднень доцільно охарактеризувати як такі, забруднення з яких потрапляють:
безпосереднього  в річку,
в прибережну захисну смугу,
у водоохоронну зону, тобто у річкову долину. У другому і третьому випадках забруднення в річку потрапляють фільтруючись через грунт або з дощовими змивами.
Для опису із систематизацією джерел забруднень за їх місцезнаходженням і характером основних забруднюючих речовин та орієнтовною кількістю пропонуємо користуватися такою таблицею (таблиця 1).
Таблиця 1.
Джерела забруднень
Місце потрапляння забруднень

Безпосередньо в річку
В ПЗС
У водоохоронну зону
Природні ландшафти



Сільгоспугіддя



Населені пункти



Урбанізовані території



В полях таблиці вказується інформація про те які саме небезпечні забруднення поступають у річкову екосистему і їх орієнтовний обсяг. Для оцінки кількості забруднюючих речовин, що поступають з конкретного джерела, Вам доцільно розробити свої напівкількісні показники, наприклад: "–"  забруднення не поступають; "+"  забруднення поступають у незначній кількості; "++"  забруднення поступають у значній кількості; "+++"  забруднення поступають у надмірній кількості; "?"  кількість забруднень визначити важко.
ßê³ æ çàáðóäíåííÿ ³ ç ÿêèõ äæåðåë íàé÷àñò³øå ïîñòóïàþòü â ð³÷êó? Ïðè ³äåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ äæåðåë çàáðóäíåíü äîö³ëüíî êîðèñòóâàòèñü ³íôîðìàö³ºþ ³ç íàñòóïíî¿ òàáëèö³ (¹2), â ÿê³é ïðåäñòàâëåí³ íàéõàðàêòåðí³ø³ äëÿ ñó÷àñíîãî ïîâåðõíåâî-ñõèëîâîãî ñòîêó çàáðóäíþþ÷³ ðå÷îâèíè, ùî íàäõîäÿòü ç ð³çíèõ òèï³â òåðèòîð³é.
Таблиця 2
Основні групи забруднень.
Забрудники
Території

міст
сіл
сільгоспугідь
незруйновані ландшафти
Механічний завис
+++
+++
+++
-
Органічні речовини
++
+++
+++
-
Біогени (поживні елементи)
++
+++
++
-
Важкі метали
+++
+
+
-
Нафтопродукти, феноли
+++
++
+
-
Розчинені газові викиди
+++
+++
++
-
Поверхнево активні речовини
+++
+
-
-
Пестициди
+
+++
+++
-
Позначення: "–"  відсутність речовин; "+"  присутність речовин у незначній кількості; "++"  присутність речовин у значній кількості; "+++"  присутність речовин у надмірній кількості; "?"  невизначена кількість.
Території міст.
З території міст до річок потрапляють як фіксовані стоки (скиди підприємств та міських очисних споруд), так і неконтрольовані поверхневі, які потрапляють до русел безпосередньо або через зливові системи, які можуть мати власні очисні споруди або відстійники. Як правило стоки з території міст мають весь спектр забруднюючих речовин, а їхня кількість залежить від масштабів житлових масивів та об'ємів виробництв. Переважна більшість підприємств мають очисні споруди, але в більшості вони неефективні і не забезпечують повноцінного очищення стоків, в складі яких серед індиферентних інгредієнтів містяться і дуже токсичні речовини. Що стосується міських очисних споруд, то вони є джерелом органічного забруднення.
Територія сіл.
Вміст стоків з цих територій практично не відрізняється від стоку попереднього типу, але переважна більшість дрібних міст і сіл не має очисних споруд і в річки потрапляють лише поверхневі стоки. Їхній вміст, окрім значної кількості механічних завислих часток, має великий відсоток органічних речовин та біогенів, що приводять до значного підвищення трофності, особливо якщо проточність річки змінена ставками чи регулюється шлюзами.
Територія сільськогосподарських угідь. 
Â ñòîêàõ ö³º¿ êàòåãîð³¿ òåðèòîð³é äîì³íóþòü îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè, á³îãåíè òà ïåñòèöèäè. Ïîâåðõíåâ³ ñòîêè ç ïîë³â òà ïàñîâèù, ÿê ïðàâèëî, ïðèçâîäÿòü äî ïîðóøåííÿ ïðèðîäíîãî áàëàíñó öèõ ðå÷îâèí ³ ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåíü ó âîäíèõ åêîñèñòåìàõ, âèêëèêàþ÷è ¿õ àíòðîïîãåííå åâòðîôóâàííÿ. Ó ëåêö³¿ Ñí³æêà Ñ.². ïðîïîíóºòüñÿ òàáëèöÿ, ÿêà äàº ìîæëèâ³ñòü îð³ºíòîâíî âèçíà÷èòè ê³ëüê³ñòü çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, ùî íàäõîäÿòü ç ïîâåðõíåâî-ñõèëîâèì ñòîêîì ç ð³çíèõ ñ³ëüãîñïóã³äü.
Êàòåãîð³ÿ íåïîðóøåíèõ ëàíäøàôò³â. 
Öÿ êàòåãîð³ÿ ëàíäøàôò³â ìàéæå çíèêàº, à ñàìå âîíà áóëà ³äåàëüíèì á³îëîã³÷íèì ô³ëüòðîì, çàâäÿêè ÿêîìó ó ð³÷êè ïîòðàïëÿëà ëèøå ÷èñòà âîäà, íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ì³êðîåëåìåíò³â òà ì³êðîôëîðà. Âíàñë³äîê ðîçîðþâàííÿ ç ñó÷àñíîãî ëàíäøàôòó çíèêëè ñòåïè, á³ëüø³ñòü ë³ñ³â ñòàëè øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ, ð³äêî äå çáåðåãëèñÿ ïðèðîäí³ ëóãîâèíè ³ áîëîòà. Òîáòî, ïðèðîäí³ åëåìåíòè ëàíäøàôòó àáî çíèùåí³, àáî º ïåâíîþ ñòàä³ºþ äåãðàäàö³¿ ï³ä âïëèâîì àíòðîïîãåííîãî òèñêó. Òåïåð ñàìå â³ä ñòóïåíÿ äåãðàäîâàíîñò³ ëàíäøàôòó â îáåðíåí³é çàëåæíîñò³ º á³îô³ëüòðàö³éíà çäàòí³ñòü êîæíîãî åëåìåíòó åêîñèñòåìè ð³÷êè. Îòæå, â ³äåàëüíîìó âèïàäêó, ïîâíîö³ííó á³îô³ëüòðàö³þ çàáåçïå÷óº ëèøå íåïîðóøåíà åêîñèñòåìà ð³÷êè.
Для орієнтовної оцінки кількості забруднюючих речовин у комунально-побутових стоках, що потрапляють в річку (точкові скиди з очисних споруд), а також з поверхнево-схилового стоку із заселених територій доцільно скористатись інформацією із лекції Сніжка С.І., що пропонується нижче.
Çàãàëüíèé êàíàë³çàö³éíèé ñò³ê ñó÷àñíèõ ì³ñò º, ÿê ïðàâèëî, ñóì³øøþ ïîáóòîâèõ ³ ïðîìèñëîâèõ ñò³÷íèõ âîä. Ïîáóòîâ³ ñò³÷í³ âîäè â “÷èñòîìó” âèãëÿä³ ìîæóòü çóñòð³÷àòèñÿ ëèøå ó êàíàë³çàö³éí³é ìåðåæ³ ìàëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå â³äñóòíº íàäõîäæåííÿ ïðîìèñëîâèõ ñò³÷íèõ âîä. Ñåðåäí³é õ³ì³÷íèé ñêëàä ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ âîä (ç äîì³øêîþ ïðîìèñëîâèõ) äî ³ ï³ñëÿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè ïðåäñòàâëåíî â òàáë. 3.
Òàáëèöÿ 3.
Ïîêàçíèêè õ³ì³÷íîãî ñêëàäó ïîáóòîâèõ ñò³÷íèõ âîä äî ³ ï³ñëÿ á³îëîã³÷íî¿ î÷èñòêè

Ïîêàçíèêè
Ñåðåäíº áàãàòîð³÷íå çíà÷åííÿ


Äî î÷èñòêè
Ï³ñëÿ î÷èñòêè

Çâàæåí³ ðå÷îâèíè, ìã/ë – ìåõàí³÷íèé çàâèñ
204
31
á³îãåíè
N-NO3- 
0,2
0,8

N-NO2-  
0,04
0,38

N-NH4+ 
15,5
11
Ïîêàçíèêè îðãàí³÷íîãî çàáðóäíåííÿ âîäè
Ïåðìàíãàíàòíà îêèñëþâàí³ñòü (ÏÎ), ìãÎ/ë
55
20

ÁÑÊ5,   ìãÎ/ë
180
16

ÕÑÊ,   ìãÎ/ë
406
89

ÁÑÊ5/ÏÎ
3,3
0,8

ÁÑÊ5/ÕÑÊ
0,45
0,20
Значним джерелом надходження забруднюючих речовин є води поверхнево-схилового стоку з заселеної території. Найчастіше вони утворюються після зливових дощів чи під час танення снігового покриву. Поверхневий стік з території міст включає в себе також і поливо-миючі води. Кількість забруднюючих речовин орієнтовно можна оцінити за їх концентраціями (табл. 4).
Таблиця 4.
Узагальнені показники забрудненості зливового стоку, мг/л
Вид поверхневого стоку
Зважені речовини
БСК5
ХСК
NH4+
N заг.
Р заг.
Дощовий стік
1230
26
40,5
2
4,9
1,08
Талі води
1650
150
-
14
34
-
Поливно-миючі води
700
-
-
5,2
-
0,1
Приклади ГЕМ річок
Зазвичай масове викидання сміття в річку чи поблизу неї відбувається весною, на початку вегетаційного періоду або осінню після збирання врожаю на присадибних ділянках. Саме у цей час доцільно провести кількаразову оцінку змін кількості сміття у прибережній смузі з картуванням місць, записом власників ділянок, на яких знаходяться сміттєзвалища. Також доцільно одночасно відібрати проби води вище населеного пункту і нижче. В пробах достатньо визначати лише 2-3 показники якості води — вміст органічних речовин за перманганатною або біхроматною окислюваністю води, вміст сумарного азоту і фосфору.
Інший приклад — громадська організація ставить завдання оцінити вплив на річку господарсько-побутових стоків, що поступають з очисних споруд від свого населеного пункту або конкретного господарського об’єкту, що скидає забруднені води у річку. Для цього організації необхідно проводити оцінку якості води і стану річкового біоценозу на деякій відстані від цього населеного пункту вище і нижче за течією річки.
Необхідно оцінити кількість і вплив забруднень, що поступають у літню пору від септика (точніше, вигрібної ями в піщаному ґрунті, спланованої як первинний відстійник), який інтенсивно хлорується. Останнє виступає як неприпустиме джерело забруднення водного об'єкта – із ями забруднення фільтруються у річку. У число досліджуваних параметрів необхідно включати форми азоту і фосфору, а також вміст залишкового хлору. 
Після кожного проведення досліджень отриману узагальнену інформацію бажано надавати у ЗМІ, а ще краще для інформування громадськості користуватися своїм інформаційним бюлетенем.
Отже, приклади конкретизують роль, місце і основну мету ГЕМ на малих річках – отримання об’єктивної інформації про стан річок у даній місцевості, якість води в них, причини погіршення (покращення) стану річок, якісне інтерпретування (коментування) та поширення цієї інформації — систематичне інформування місцевих жителів.
При плануванні, організації та виконанні робіт з ведення ГЕМ доцільно скористатися додатками до даної лекції, які поміщені у відповідному розділі книги Хімко Р.В., Мережко О.І., Бабко Р.В. / Малі річки – дослідження, охорона, відновлення.
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Âèäîâå áàãàòñòâî ïòàõ³â íà âîäíî-áîëîòÿíèõ óã³ääÿõ ìàëèõ ð³÷îê
Ñåðåä ïðèðîäíèõ ñèñòåì íàøî¿ ïëàíåòè âîäíî-áîëîòÿí³ óã³ääÿ çàéìàþòü îñîáëèâå ì³ñöå. ßêùî ë³ñè ââàæàþòü ëåãåíÿìè á³îñôåðè Çåìë³, òî ð³÷êîâó ìåðåæó êîíòèíåíò³â ìîæíà íàçâàòè êðîâíîñíîþ ñèñòåìîþ ¿¿ íàçåìíèõ åêîñèñòåì, çàâäÿêè ÿê³é â³äáóâàºòüñÿ îá³ã çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ðå÷îâèí, ùî çàáåçïå÷óþòü ¿õ æèòòºä³ÿëüí³ñòü.
Äî âîäíèõ óã³äü çàðàõîâóþòü óñ³ òèïè âíóòð³øí³õ, êîíòèíåíòàëüíèõ âîäîéì – îçåðà, ñòàâêè, âîäîñõîâèùà, ð³÷êè, ñòðóìêè òîùî, à òàêîæ ìîðñüê³ àêâàòîð³¿, íà ÿêèõ ãëèáèíà â ïåð³îä â³äïëèâó íå ïåðåâèùóº 6 ì. À îò áîëîòà âèîêðåìëþþòü â îñîáëèâèé òèï òåðèòîð³é, ùî ìàþòü íàäì³ðíèé ð³âåíü çâîëîæåíîñò³. Âîíè âèêîíóþòü ôóíêö³þ íàêîïè÷óâà÷à íàäëèøêó âîäíèõ ðåçåðâ³â â ïðèðîäíèõ ëàäíøàôòàõ. Ó áåçäîùîâ³ ïåð³îäè áîëîòà ïîñòóïîâî â³ääàþòü ñâîþ âîäó ð³÷êàì, ð³÷å÷êàì ³ ñòðóìêàì, íå äàþ÷è ¿ì îáì³ë³òè àáî é çîâñ³ì ïåðåñîõíóòè. Ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì âåðõîâèõ áîë³ò çóìîâëþºòüñÿ àòìîñôåðíèìè îïàäàìè, à íèçèííèõ – ãðóíòîâèìè âîäàìè. Çàãàëîì, âîäí³ ³ çàáîëî÷åí³ ïðîñòîðè ç òðàâ’ÿíîþ ³ äåðåâíîþ ðîñëèíí³ñòþ íåðîçðèâíî ïîºäíàí³ îäèí ç îäíèì, óòâîðþþ÷è ö³ë³ñí³ êîìïëåêñè âîäíî-áîëîòÿíèõ óã³äü. Â öèõ óã³ääÿõ çîñåðåäæåíå ÷è íå íàéá³ëüøå âèäîâå ð³çíîìàí³òòÿ ôàóíè ³ ôëîðè Çåìíî¿ êóë³.
Ïðî âàæëèâå çíà÷åííÿ âîäíèõ ³ áîëîòÿíèõ åêîñèñòåì òà ïðî êîí÷ó ïîòðåáó ¿õ îõîðîíè éäåòüñÿ â Êîíâåíö³¿¿ ïðî âîäíî-áîëîòÿí³ óã³ääÿ, ÿê³ ìàþòü ì³æíàðîäíå çíà÷åííÿ ãîëîâíèì ÷èíîì ÿê ì³ñöÿ ïåðåáóâàííÿ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â, ÿêà ùå â³äîìà ÿê Ðàìñàðñüêà êîíâåíö³ÿ ³ ÿêó ðàòèô³êóâàëà é Óêðà¿íà. Ðàìñàðñüê³ óã³ääÿ ðàçòàøîâóþòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, â çàïëàâàõ âåëèêèõ ð³÷îê, â ¿õ äåëüòàõ, íà óçáåðåææ³ ìîð³â.
Âò³ì ñë³ä çàóâàæèòè, ùî 60 % âîäíèõ ðåñóðñ³â íàøî¿ êðà¿íè ôîðìóºòüñÿ â áàñåéíàõ ìàëèõ ð³÷îê, à â ö³ëîìó Óêðà¿íà íàëåæèòü äî ìàëîâîäíèõ êðà¿í, íåçâàæàþ÷è íà, çäàâàëîñü, ïîòóæíó ñèñòåìó âîäîñõîâèù íà Äí³ïð³, ÿêèé çà âåëè÷èíîþ ïîñ³äàº òðåòº ì³ñöå ñåðåä ð³÷îê ªâðîïè. Çãàäàéìî ëèøå ãîñòðó ïðîáëåìó âîäîçàáåçïå÷åííÿ íà Äîíáàñ³ òà â Êðèìó.
Íàçâè âåëèêèõ ïðèòîê Äí³ïðà, Äí³ñòðà, Äóíàþ â³äîì³, ìàáóòü, âñ³ì æèòåëÿì íàøî¿ êðà¿íè. À îò ïðî ð³÷êè ²êâà, Æîâòà, Ëèñîã³ð, Áàçàâëóê, Óíàâà, Îêîíêà, Ê³ëü÷åíü, Ðåâóí, Áîêîâåíüêà, Áàõìóò.... çíàþòü õ³áà ùî ò³, õòî ìåøêàº â ì³ñòå÷êàõ ³ ñåëàõ, ÷åðåç ÿê³ âîíè ïðîò³êàþòü. Âîíè íàëåæàòü äî ïðèòîê òðåòüîãî àáî é íèæ÷îãî ïîðÿäêó. Òàêèõ ìàëèõ ð³÷îê-ïðèòîê â Óêðà¿í³, ÿê âæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, äåñÿòêè òèñÿ÷.
Âîäà ñàìå òàêèõ ìàëèõ ð³÷îê òàìóº ñïðàãó ëþäåé, ùî îñåëèëèñÿ íà ¿õ áåðåãàõ, çàäîâîëüíÿº ïîòðåáè íåâåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, ìàëî¿ åíåðãåòèêè. Àëå áåçäóìíî åêñïëóàòóþ÷è ìàë³ ð³÷êè, áåç ì³ðè ðîçáèðàþ÷è ¿õ âîäó íà ñâî¿ ïîòðåáè, çàñì³÷óþ÷è ³ ðîçîðþþ÷è ¿õ áåðåãè, çíèùóþ÷è çàïëàâí³ ë³ñè, ëþäèíà äóæå ÷àñòî çíåêðîâëþº ¿õ. ² òîä³ ö³ ð³÷êè ñàì³ ñòàþòü ñïðàãëèìè, ïî÷èíàþòü ïåðåñèõàòè ³, íå äî÷åêàâøèñü äîïîìîãè, çíèêàþòü. 
Äî ïåðåñèõàííÿ ìàëèõ ð³÷îê ïðèçâîäèòü çäåá³ëüøîãî îñóøóâàëüíà ìåë³îðàö³ÿ, ÿêîþ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ñïðÿìëåííÿì ðóñåë ³ â³äâåäåííÿ âîäè ç áîë³ò, ùî çíàõîäÿòüñÿ â çàïëàâàõ ð³÷îê. Ìàëà ð³÷êà ç âóçüêèì ïðÿìèì ð³÷èùåì, â³äêðèòè áåðåãàìè, äå âèïàñàþòü õóäîáó, ñòàº íåïðèâàáëèâîþ äëÿ á³ëüøîñò³ âîäíî-áîëîòÿíèõ òâàðèí, çîêðåìà äëÿ ïòàõ³â, ÿê³ ñêëàäàþòü ëåâîâó ÷àñòêó ñåðåä íàçåìíèõ õðåáåòíèõ. ôàóíè Óêðà¿íè.
Ó íàø³é ôàóí³ íàë³÷óºòüñÿ 416 âèä³â ïòàõ³â, ç ÿêèõ áëèçüêî 270 âèä³â º ãí³çäîâèìè. Á³ëüøå 100 âèä³â ïòàõ³â, ùî ãí³çäÿòüñÿ, âèâîäÿòü ñâîº ïîòîìñòâî ó âíóòð³øí³õ âîäíî-áîëîòÿíèõ óã³ääÿõ. À ùå ìàéæå 80 âèä³â ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â öèõ óã³ääÿõ â ïåð³îäè ñåçîííî¿ ì³ãðàö³¿, ðåãóëÿðíî¿ çèì³âë³ àáî ï³ä ÷àñ çàëüîò³â.
Êîëè ð³÷êà çâèâèñòà, ç çàòîíàìè, âîäà ï³äòîïëþº áåðåãè, çàïëàâà ïîðîñëà ÷àãàðíèêîì àáî äåðåâàìè, óëîãîâèíè ïîáëèçó ð³÷êè çàáîëî÷åí³ é êóïèíèñò³, – ïîä³áíå á³îòîï³÷íå áàãàòñòâî ïðèòÿãóº äî ñåáå âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîëîâîäíèõ ïòàõ³â. Çàïàñè êîðìó â òàêèõ óã³ääÿõ â³ä÷óòíî á³ëüø³, í³æ â á³îòîï³÷íî çá³äíåíèõ çàïëàâàõ. Ð³çíîìàí³òòÿ êîëîâîäíèõ á³îòîï³â ìîæå çðîñòàòè ³ çà ðàõóíîê ñòâîðåííÿ íà ìàëèõ ð³÷êàõ ñòàâê³â ³ âîäîñõîâèù, äå íàâêîëî â³äêðèòèõ ïëåñ ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ çíà÷í³ çàðîñò³ íàäâîäíî¿ ðîñëèííîñò³, â ÿêèõ ïòàõè çíàõîäÿòü óìîâè äëÿ ãí³çäóâàííÿ, à òàêîæ çàõèñò â³ä íåáåçïåêè.
Ùîá ïîêðàùèòè ñòàí ìàëî¿ ð³÷êè àáî ñòðóìêà ³ ïðèâàáèòè äî íèõ ïòàõ³â, íàé÷àñò³øå íå òðåáà íàäì³ðíèõ çóñèëü. ²íîä³ áóâàº äîñòàòíüî ëèøå ïðèáðàòè ãàëóççÿ, ÿêèì áóëà çàêèäàíà ö³âêà âîäè, ùîá íà âîäîï³é äî ñòðóìêà ñïåêîòíîãî äíÿ ïî÷àëè ïðèë³òàòè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ïòàõè, áàãàòî ç ÿêèõ âëàñíå íå íàëåæàòü äî âîäíî-áîëîòÿíèõ.
Â ìåæàõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ñòàí ð³÷îê äóæå ÷àñòî ïîã³ðøóºòüñÿ ÷åðåç òå, ùî ¿õ áåðåãè ñòàþòü ì³ñöåì çâàëþâàííÿ ïîáóòîâîãî ñì³òòÿ, çàëèøê³â áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, øëàêó â³ä ñïàëåíîãî âóã³ëëÿ, ³íøèõ â³äõîä³â âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ö³ ðåøòêè íåð³äêî ïîòðàïëÿþòü ó âîäó ð³÷îê, çàáðóäíþþ÷è ¿¿. Íå ñë³ä çàëèøàòèñÿ áàéäóæèìè äî òàêîãî. Íàéêðàùèé ñïîñ³á ï³äòðèìàòè çäîðîâ’ÿ ð³÷êè – ïîïåðåäèòè ¿¿ çàáðóäíåííÿ. Êîëè æ âîíî òàêè ñòàëîñÿ, òðåáà íå ïîøêîäóâàòè ñèë íà ïðèáèðàííÿ. Äîñâ³ä ïîêàçàâ, ùî ïðèáèðàííÿ ñì³òòÿ ç áåðåã³â, î÷èùåííÿ ðóñëà â³ä ñòîâáóð³â ïîâàëåíèõ äåðåâ íå ò³ëüêè ïîâåðòàþòü ð³÷ö³ ïðèðîäíó åñòåòè÷í³ñòü, àëå é ³ñòîòíî ïîë³ïøóþþòü ¿¿ ñòàí. Ëèøå íå âàðòî ïåðåòâîðþâàòè ïðèáèðàííÿ íà ñàìîö³ëü ³ ðîáèòè ç áåðåã³â ð³÷êè ïîäîáó ãàçîííî¿ ä³ëÿíêè â ì³ñò³. Ïîíàä áåðåãàìè ìàþòü ëèøàòèñÿ ÷àãàðíèêè ³ âèñîê³ òðàâè, äå áàãàòî ïòàõ³â çìîæóòü çíàéòè ñîá³ ïðèòóëîê – âëàøòóâàòè ãí³çäî, íèøêîì ä³ñòàòèñÿ äî âîäè, ùîá íàïèòèñÿ, ïåðåïî÷èòè. Ïîâíå î÷èùåííÿ áåðåã³â â³ä õìèçó, ðîç÷èùåííÿ ÷àãàðíèêîâèõ çàðîñòåé ìîæå ïîâí³ñòþ äåìàñêóâàòè ì³ñöåâ³ñòü ³ â³äëÿêíå ïòàõ³â.
Áóâàº ³ òàê, ùî ð³÷êà òå÷å â çåëåíèõ áåðåãàõ, íàä íåþ ñõèëèëèñÿ ïèøí³ âåðáè ³ øóìèòü ãóñòèé âåðáîë³ç, àëå ïòàõ³â ïîáëèçó íåáàãàòî. Öå îçíà÷àº, ùî ñìóãà äåðåâ ³ êóù³â âçäîâæ ð³÷êè íàäòî âóçüêà, ùî êóïèíèùà, ÿê³ îòî÷èëè áåðåãè, ïåðåòâîðåí³ íà ïàñîâèùà, à çàïëàâí³ ëóêè – íà ñóö³ëüí³ ñ³íîêîñè. Ðîñëèíí³ñòü â³ä òàêîãî âòðó÷àííÿ ëþäèíè äóæå çì³íþºòüñÿ, ùî ñòàº ïðè÷èíîþ çíèêíåííÿ ïòàõ³â, òà é ÷àñòå òóðáóâàííÿ çìóøóº ¿õ ëèøàòè âèãîíè ³ ïàñîâèùà. Âèïðàâèòè öå ñòàíîâèøå ìîæíà ÷åðåç ïî÷åðãîâå âèêîðèñòàííÿ ïðèëåãëèõ äî ð³÷êè ëó÷íèõ óã³äü – ç ïåð³îäè÷í³ñòþ â 3–4 ðîêè çì³íþâàòè ì³ñöÿ âèïàñàííÿ õóäîáè ³ ñ³íîêîñ³ííÿ. Â³äðîñòàííÿ òðàâîñòîþ ³ êóù³â ñòâîðèòü ïòàõàì óìîâè äëÿ ãí³çäóâàííÿ. Àëå ÿêùî ç ðîêàìè íà â³äíîâëåíèõ ëóêàõ ïî÷íåòüñÿ çàãóùåííÿ ðîñëèííîñò³, òî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âèä³â ïòàõ³â ìîæå çíîâó ïåðåñòàòè ãí³çäèòèñÿ â òàêèõ ì³ñöÿõ.
Ç ð³çíèìè ö³ëÿìè íà ìàëèõ ð³÷êàõ áóëè ñòâîðåí³ ñòàâêè àáî çíà÷í³ çà ïëîùåþ âîäîñõîâèùà. ²íêîëè âîíè áóäóþòüñÿ ³ çàðàç. Íà òàêèõ âîäîéìàõ ïîñòóïîâî óòâîðþþòüñÿ çàðîñò³ î÷åðåòó ³ ðîãîäó, â ÿêèõ îñåëÿþòüñÿ, çîêðåìà, ìèñëèâñüê³ âèäè ïòàõ³â. Âò³ì äóæå ÷àñòî îðãàí³÷íå çàáðóäíåííÿ øòó÷íèõ âîäîéì ïðèçâîäèòü äî íàäì³ðíîãî ðîçðîñòàííÿ î÷åðåòó, â³í çàõîïëþº ìàëî íå âñþ àêâàòîð³¿ ì³ëêîâîäíèõ ñòàâê³â. Ñóö³ëüí³ î÷åðåòÿí³ çàðîñò³ íåïðèâàáëèâ³ äëÿ ïòàõ³â, ¿ì ïîòð³áíà ìîçà¿êà â³äêðèòî¿ âîäè ³ ñìóã íàäâîäíî¿ ðîñëèííîñò³. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ óìîâ ³ñíóâàííÿ ïòàõ³â íà òàêèõ âîäîéìàõ íàéâäàë³øèì ñïîñîáîì ââàæàºòüñÿ âèêîøóâàííÿ î÷åðåòó ñìóãàìè, áàæàíî ï³ä âîäîþ, ùî íà á³ëüøèé ïðîì³æîê ÷àñó çàòðèìàº éîãî â³äíîâëåííÿ. Õî÷à öå òðóäîì³ñòêà ³ äîðîãà ñïðàâà, àëå åôåêòèâíà. ²íîä³ ïðîïîíóþòü òàêîæ âèïàëþâàííÿ î÷åðåòÿíèõ çàðîñòåé, ùî ìîæëèâå ëèøå ç äîçâîëó ³ ï³ä êîíòðîëåì ôàõ³âö³â ç åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. Â áóäü-ÿêîìó ðàç³ á³îòåõíÿ÷í³ çàõîäè ç ïîë³ïøåííÿ ñòàíó âîäîéì ìîæíà ïðîâîäèòè ò³ëüêè äî ïî÷àòêó ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ãí³çäóâàííÿ ïòàõ³â.
Ïðèñóòí³ñòü ð³çíèõ âèä³â ïòàõ³â ñåðåä âîäíî-áîëîòíèõ óã³äü íàéëåãøå âèÿâèòè â øëþáíèé ïåð³îä, êîëè âåñü ïðîñò³ð íàä ð³÷êàìè, ñòàâêà ³ áîëîòàìè ñïîâíåíèé ¿õí³ìè ãîëîâàìè. Íàéàêòèâí³øå ïòàõè ñï³âàþòü ïåðåä ñâ³òàíêîì, íà ñâ³òàíêó àáî ââå÷åð³. Â ö³ ãîäèíè äåñü ç ïëåñ äîëèíàþòü êàõêàííÿ êà÷êè, êâåêàííÿ âåëèêî¿ ï³ðíèêîçè, äçâ³íê³ òðåë³ ÷îðíîøèéî¿ ³ ìàëî¿ ï³ðíèê³ç, âåðåñê ³ ñòîã³í ïàñòóøêà; íà âåðõ³âêàõ î÷åðåòó âèãîëîøóº ñâîþ ãó÷íó òð³ñêîòëèâó ï³ñíþ âåëèêà î÷åðåòÿíêà, à â íåãóñòîìó î÷åðåò³, â éîãî ñåðåäèí³, ùåáå÷å ñòàâêîâà î÷åðåòÿíêà, ÿê³é ç ãóùàâèíè ÷àãàðíèê³â â³äïîâ³äàþòü ñâîºð³äíèì ñþð÷àííÿì ñîëîâ’¿íà ³ ð³÷êîâà êîáèëî÷êè.
ßêùî ïîùàñòèòü, íà îñîêîâèõ áîëîòàõ, ïëîùà ÿêèõ âíàñë³äîê ìåë³îðàö³¿ íàðàç³ êàòàñòðîô³÷íî ñêîðîòèëàñü, ìîæíà íàòðàïèòè íà ïðóäêó î÷åðåòÿíêó. Â íàø³é êðà¿í³ íàë³÷óºòüñÿ ëèøå 2,5–3 òèñ. ñï³âàþ÷èõ ñàìö³â (÷åðåç ïîë³ãàì³þ, ÿêà º îñîáëèâ³ñòþ á³îëîã³¿ ïðóäêî¿ î÷åðåòÿíêè, ï³äðàõîâóþòü ëèøå ñàìö³â â ïåð³îä ñï³âó) öüîãî âèäó, ³ òîìó âèä ïîòðàïèâ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 
Âåñíÿíî¿ ïîðè íà ñòàâêàõ, îçåðàõ, áîëîòàõ, ùî çàðîñëè î÷åðåòîì ³ ðîãîçîì, ìàáóòü, íàéïðèêìåòí³øèìè º ãóä³ííÿ áóãàÿ ³ õëüîñòêèé ñâèñò çâè÷àéíîãî ïîãîíè÷à. Ãîëîñè öèõ  êîëîâîäíèõ ïòàõ³â ÷óòè çäàëåêó.
Íà áåðåãàõ âîäîéì, â íèçèíàõ çàïëàâ, íà îñòð³âöÿõ ñåðåä áîë³ò âëàøòîâóþòü ãí³çäà òàê çâàí³ áëàãîðîäí³ êà÷êè – êðèæåíü, âåëèêà é ìàëà ÷èðÿíêè, øèëîõâ³ñò, øèðîêîí³ñêà. Ñâî¿ ãí³çäà ö³ êà÷êè ðîçì³øóþòü íåð³äêî çà ê³ëüêà ñîò ìåòð³â â³ä âîäè. À ïîïåëþõ, ÷óáàòà ÷åðíü ³ ð³äê³ñíà á³ëîîêà ÷åðíü ãí³çäÿòüñÿ ëèøå íà ïëàâàõ, çàëîìàõ î÷åðåòó, ñòàðèõ ïåíüêàõ, íåâåëèêèõ îñòð³âöÿõ ïîñåðåä ïëåñ ³ ïîðÿä ç íèìè.
Â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ íà ñòàâêàõ ³ îçåðàõ ìàéæå âñ³º¿ íàøî¿ êðà¿íè ïî÷àëè ãí³çäèòèñÿ ñ³ðà ãóñêà ³ ëåá³äü-øèïóí, êîòð³ ùå â ñåðåäèí³ ÕÕ ñòîë³òòÿ çàñåëÿëè ò³ëüêè äåëüòè Äóíàþ, Äí³ñòðà ³ Äí³ïðà.
Ç ïàñòóøêîâèõ ïòàõ³â äóæå õàðàêòåðíèìè ìåøêàíöÿìè âîäíî-áîëîòÿíèõ óã³äü º âîäÿíà êóðî÷êà ³ ëèñêà. Î÷åðåòÿíî-ðîãîçîâ³ çàðîñò³, ùî ÷åðãóþòüñÿ ç ÷èñòèìè ïëåñàìè, – íàéóëþáëåí³ø³ ì³ñöÿ ¿õ îñåëåííÿ. Â òàêèõ çàðîñòÿõ ëèñêè ïîäåêóäè óòâîðþþòü êîëîí³¿, â³äñòàíü ì³æ ñóñ³äí³ìè ãí³çäàìè â ÿêèõ äîñÿãàº ëèøå 3–8 ìåòð³â.
Âçàãàë³, êîëîí³àëüí³ñòü äóæå âëàñòèâà äëÿ êîëîâîäíèõ ïòàõ³â; íà ì³ëêîâîäíèõ îçåðàõ ³ áîëîòàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â çàïëàâàõ ìàëèõ ð³÷îê, âëàøòîâóþòü íåâåëèê³ êîëîí³¿ ÷îðí³ ³ á³ëîêðèë³ êðÿ÷êè, áóäóþ÷è ñâî¿ áëàãåíüê³ ïëàâàþ÷³ ãí³çäà â ê³ëüêîõ äåñÿòêàõ ñàíòèìåòðàõ îäíå â³ä îäíîãî; ñåðåä ãóñòèõ î÷åðåòÿíèõ çàðîñòåé íà øòó÷íèõ âîäîñõîâèùàõ, îñîáëèâî íà ï³âäí³ êðà¿íè, ãí³çäÿòüñÿ êîëîí³àëüíî ðóä³ ÷àïë³, à ñ³ð³ ÷àïë³ óòâîðþþòü âëàñí³ ãàëàñëèâ³ êîëîí³¿ ÿê íà ÷àãàðíèêàõ ³ äåðåâàõ, òàê ³ íà çàëîòàõ î÷åðåòó íà âåëèêèõ ñòàâêàõ ³ îçåðàõ; íà îêðåìèõ çàðîñëèõ íàäâîäíîþ ðîñëèíí³ñòþ âîäîéìàõ, äå ç ðåøòîê ðîñëèí óòâîðþþòüñÿ äðàãëèñò³ ïëàâè, âåëèêèìè ù³ëüíèìè êîëîí³ÿìè ãí³çäÿòüñÿ çâè÷àéí³ ìàðòèíè ³ ð³÷êîâ³ êðÿ÷êè, ïîðÿä ç ÿêèìè äóæå ÷àñòî âèâîäÿòü ñâî¿õ ïòàøåíÿò ï³ðíèêîçè òà ÷åðí³.
Áîëîòà ³ çâîëîæåí³ ä³ëÿíêè ëóê º ì³ñöÿìè îñåëåííÿ áàãàòüîõ âèä³â êóëèê³â – êîëîâîäíèêà çâè÷àéíîãî, áàðàíöÿ çâè÷àéíîãî, ãðèöèêà âåëèêîãî, êóëüîíà âåëèêîãî, ÷àéêè òà ³íøèõ. Ïðè çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ âñ³ âîíè ìîæóòü óòâîðþâàòè êîëîí³àëüí³ ïîñåëåííÿ. Êâèë³ííÿ ÷àéêè â ïîëüîò³ ³ øóðõ³òëèâèé çâóê, ùî âèíèêàº â³ä ðóõó ïîâ³òðÿ ì³æ ñòåðíîâèìè ïåðàìè çâè÷àéíîãî áàðàíöÿ, êîëè â³í ñòð³ìêî ëåòèòü íàä ëóêîþ, – íåâ³ä’ºìí³ ñêëàäîâ³ âåñíÿíîãî çâóêîâîãî ôîíó ó âîäíî-áîëîòÿíèõ óã³ääÿõ, îñîáëèâî â Ë³ñîñòåïó ³ Ïîë³ññ³.
Íà çâîëîæåíèõ ä³ëÿíêàõ ëóê, ÿê³ ìàéæå çàâæäè òðàïëÿþòüñÿ íàâêîëî âîäîéì ³ áîë³ò, ãí³çäèòüñÿ æîâòà ïëèñêà, à íà ï³âäí³ ïðèìîðñüêèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè ³ ÷îðíî-ãîëîâà ïëèñêà. Æîâòîãîëîâà æ ïëèñêà ïîëþáëÿº êóïèíèñò³ ä³ëÿíêè ëóê ³ áîë³òöÿ.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîçìíîæåííÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü âîäîïëàâíèõ ³ êîëîâîäíèõ ïòàõ³â çàëèøàþòü ì³ñöÿ ãí³çäóâàííÿ íà ìàëèõ ð³÷êàõ, îçåðàõ ³ ñòàâêàõ ³ ïåðåñåëÿþòüñÿ íà âåëèê³ âîäîéìè. Âîäíî-áîëîòÿí³ óã³ääÿ ìàëèõ âîäîéì íåíà÷å ïîðîæí³þòü. Òà ñàìå â öåé, ïåðåäâ³äë³òíèé ÷àñ á³ëÿ òàêèõ óã³äü ôîðìóþòüñÿ âåëèê³ ñï³ëüí³ çãðà¿ áåðåãîâèõ, ñ³ëüñüêèõ ³ ì³ñüêèõ ëàñò³âîê, à òàêîæ øïàê³â. Ëàñò³âêè çäîáóâàþòü ñîá³ êîìàõ, ë³òàþ÷è íàä ëóêàìè, à øïàêè – â òðàâ³, íà íî÷³âëþ æ ö³ ïòàõè âëàøòîâóþòüñÿ â çàðîñòÿõ î÷åðåòó òà ÷àãàðíèêàõ.
Íàâåñí³ òà âîñåíè íàä äîëèíàìè ð³÷îê ïðîõîäÿòü øëÿõè ì³ãðàö³é áàãàòüîõ âèä³â ïòàõ³â, çîêðåìà ê³ëüêîõ âèä³â êóëèê³â-ïîáåðåæíèê³â, ÿê³ ãí³çäÿòüñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè. Íàä ïëåñàìè âîäîñõîâèù ³ îçåð ³íêîëè ìîæíà ïîáà÷èòè ì³ãðóþ÷ó ñêîïó, ðèáî¿äíîãî õèæîãî ïòàõà, ÿêîãî çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Ïî äîëèíàõ ìàëèõ ð³÷îê, ÿê³ â íàø³é êðà¿í³ îð³ºíòîâàí³ çäåá³ëüøå ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü àáî ç ï³âí³÷íîãî ñõîäó íà ï³âäåííèé çàõ³ä, ïðîõîäèò äåííà ì³ãðàö³ÿ íå ëèøå êîëîâîäíèõ, àëå é á³ëüøîñò³ ë³ñîâèõ ïòàõ³â.
Певна господарська діяльність людини створила умови для зимівлі коловодних птахів в деяких водно-болотяних угіддях, які раніше птахи залишали після гніздування і міграції. На окремих водосховищах, споруджених на малих річках, завдяки роботі теплоелектростанцій протягом усієї зими існують значні за площею вільні від криги акваторії. На цих великих ополонках та поблизу них знаходять собі притулок на зиму лиски і качки, лебеді і мартини, іноді навіть гуси, чаплі, бугаї, пастушки, рибалочки та інші види птахів
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Ðåêîìåíäîâàíà ëâòåðàòóðà
Óêðà¿íñüêà ð³÷êîâà ìåðåæà
– äîáðîâ³ëüíå îá'ºäíàííÿ ãðîìàäÿí, íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é (ÍÓÎ) òà ì³ñöåâèõ ãðîìàä.
Ìåòà – ñïðèÿòè ïîë³ïøåííþ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ð³÷îê, à òàêîæ ïîçèòèâíèì çì³íàì â åêîëîã³÷í³é ïîë³òèö³ Óêðà¿íè ó ãàëóç³ îõîðîíè ³ çáåðåæåííÿ ð³÷îê
Ó 1999 ð. ÍÅÖÓ òà ²íñòèòóò åêîëîã³¿ ÍÅÖÓ ï³äãîòóâàëè “Êîíöåïö³þ ä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêèõ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é ç³ çáåðåæåííÿ òà â³äíîâëåííÿ ð³÷îê”, ÿêó áóëî ñõâàëåíî çà çàñ³äàíí³ Ãðîìàäñüêî¿ Ðàäè ïðè Ì³íåêîáåçïåêè Óêðà¿íè 22 âåðåñíÿ 1999 ð.
Ó ëèñòîïàä³ 2000 ð. ÍÅÖÓ ñï³ëüíî ç ×îðíîìîðñüêîþ ïðîãðàìîþ “Wetlands International” ï³äãîòóâàëè òà ïðîâåëè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé ñåì³íàð “Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ó çáåðåæåíí³ ìàëèõ ð³÷îê Óêðà¿íè”. Ó ðîáîò³ ñåì³íàðó âçÿëè ó÷àñòü 74 ïðåäñòàâíèêè åêîëîã³÷íèõ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çáåðåæåííÿì ìàëèõ ð³÷îê, Ì³íåêîðåñóðñ³â Óêðà¿íè, Äåðæàâíîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè ç âîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, Äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ Óêðà¿íè, íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ. 19 ëèñòîïàäà ó÷àñíèêè çóñòð³÷³ óõâàëèëè “Äåêëàðàö³þ ïðî ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ ð³÷êîâî¿ ìåðåæ³ (ÓÐÌ)”.
Çàâäàííÿ: 
	îá’ºäíàòè çóñèëëÿ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é íàâêîëî ïðîáëåì âðÿòóâàííÿ ìàëèõ ð³÷îê;

â÷èòèñÿ æèòè ó çëàãîä³ ç ïðèðîäîþ;
ñïðèÿòè íàëàãîäæåííþ ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó ì³æ ÍÓÎ;
	ñïðèÿòè ó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ ó âèðîáëåíí³ òà ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³;
	âåñòè øèðîêó åêîëîãî-îñâ³òíþ òà âèõîâíó ä³ÿëüí³ñòü;
	ñïðèÿòè ïðîâåäåííþ àêö³é, êàìïàí³é ùîäî ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íîãî ñòàíó ð³÷îê;
	ñïðèÿòè ðîçâèòêó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ îõîðîíè ïðèðîäè

Ñòðóêòóðà ÓÐÌ
Äî ñêëàäó ÓÐÌ âõîäèòü ïîíàä 90 ãðîìàäñüêèõ åêîëîã³÷íèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè òà 6 ³íäèâ³äóàëüíèõ ÷ëåí³â. Âèùèì êåð³âíèì îðãàíîì ÓÐÌ º çàãàëüí³ çáîðè, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ùîð³÷íî. Ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ êîíñåíñóñîì. Ó ïåð³îä ì³æ çàãàëüíèìè çáîðàìè ä³ÿëüí³ñòü ìåðåæ³ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç òàê³ êîîðäèíàö³éí³ ãðóïè:
1) ãðóïà ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó;
2) îðãàí³çàö³éíà ãðóïà;
3) ãðóïà ç åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè;
4) ãðóïà ç åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè;
5) ãðóïà ç ïîøóêó êîøò³â.
Ä³ÿëüí³ñòü:
	Âèäàííÿ áþëåòåíþ ÓÐÌ. 
	Ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ çáîð³â ÓÐÌ.  Íà çóñòð³÷àõ îáãîâîðþþòüñÿ âèêîíàí³ ðîáîòè, éäå îáì³í äîñâ³äîì, ïðèéìàþòüñÿ Ðîáî÷³ ïëàíè ä³ÿëüíîñò³ ÓÐÌ íà íàñòóïíèé ð³ê, òàêîæ ïðèéìàþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ ÓÐÌ äî ïðîåêò³â ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ ïðîãðàì, çâåðíåííÿ äî íàö³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè. 
	Ï³äãîòîâêà òðåí³íã-êóðñó äëÿ ïðåäñòàâíèê³â ì³ñöåâèõ òà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ åêîëîã³÷íèõ ÍÓÎ “Ó÷àñòü ãðîìàäñüêîñò³ ó çáåðåæåíí³ ìàëèõ ð³÷îê Óêðà¿íè”. 
	Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè ìàëèõ ãðàíò³â äëÿ îðãàí³çàö³é ÷ëåí³â ÓÐÌ

Ï³äãîòîâêà êîìïàêò-äèñêó ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî çàãàëüíèé ñòàí ìàëèõ ð³÷îê Óêðà¿íè ³ òåíäåíö³¿ éîãî çì³íè; ïðî ÍÓÎ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çáåðåæåííÿì ð³÷îê; ïðî çàêîíîäàâ÷³ îñíîâè òà ïðàêòèêó çáåðåæåííÿ ìàëèõ ð³÷îê. 
Ïîäàííÿ ëèñò³â-çâåðíåíü äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè òà Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè â³ä îðãàí³çàö³é – ÷ëåí³â ìåðåæ³ ç ïðîõàííÿì ââåñòè åêîëîã³÷íó îñâ³òó â ñèñòåìó âèùî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â ÿêîñò³ áàçîâîãî êîìïîíåíòà. 
Ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç³ çáåðåæåííÿ ìàëèõ ð³÷îê â³äïîâ³äíî äî Ðîáî÷îãî ïëàíó ³ ï³äãîòîâêà ð³÷íîãî çâ³òó ïðî ä³ÿëüí³ñòü.
	Ñòâîðåííÿ Web-ñòîð³íêè ÓÐÌ.
×èòàéòå ïðî íàñ íà   HYPERLINK "http://WWW.uarivers.net" WWW.uarivers.net 	Íàø³ òåëåôîíè: 246 5852,  238 6260.
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Õ³ìêî Ð.Â. Ôåñåíêî Ã.Â. Ìàë³ ð³÷êè Óêðà¿íè. (Êîíñïåêò ç åêîëîã³¿ ³ îõîðîíè ìàëèõ ð³÷îê.) – Ê.: ²íñòèòóò åêîëîã³¿ ÍÅÖÓ. 2004. – 48ñ.
Ñê³ëüêè ð³÷îê º â Óêðà¿í³, ÿê³ ïðèðîäí³ ðåñóðñè ôîðìóþòüñÿ â ð³÷êîâèõ åêîñèñòåìàõ, ÿê³ ïòàõè ñåëÿòüñÿ á³ëÿ ð³÷îê, ÿê ôîðìóºòüñÿ ³ â³ä ÷îãî çàëåæèòü çäîðîâ’ÿ ð³÷îê, õòî ³ ÿê ìîæå òà ïîâèíåí îõîðîíÿòè ð³÷êè, ùî äëÿ çáåðåæåííÿ ð³÷îê ìîæå çðîáèòè ãðîìàäñüê³ñòü, ÿê âåñòè ñïîñòåðåæåííÿ çà ñòàíîì ð³÷îê... Öå îñíîâí³ ïèòàííÿ, íà ÿê³ äàþòüñÿ â³äïîâ³ä³ ó ö³é êíèæö³. 
Âèäàííÿ ðîçðàõîâàíå íà ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâèõ îðãàí³â âëàäè òà àêòèâ³ñò³â ïðèðîäîîõîðîííîãî ðóõó. Êíèæêà ìîæå áóòè êîðèñíîþ ïðàö³âíèêàì ÇÌ², â÷èòåëÿì, âñ³ì çàö³êàâëåíèì ó çáåðåæåíí³ íàøèõ ð³÷îê.
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