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Annotation. It has been shown that the range of fluctuations in production characteristics of phytoplankton of the studied ponds are determined mainly by the diversity of hydrochemical conditions, primarily by different content of inorganic compounds of nitrogen and phosphorus in the water. The highest rates of gross primary production are registered in the ponds of the Eastern natural boundary. 

Дослідження валової первинної продукції фітопланктону проводили влітку 2017 г. в 11 ставках дендропарку "Олександрія", розташованих в Західній, Середній та Східній балках. Більшість із досліджуваних водойм зазнають антропогенного забруднення неорганічними сполуками азоту. Так, їх сумарний вміст у ставках Західної балки коливався від 54,3 до 243,4 мг N/дм3, в ставках Східної балки – від 2,52 до 6,18 мг N/дм3, а в ставках Середньої балки – від 0,35 до 2,65 мг N/дм3. Щодо сполук неорганічного фосфору, то їх концентрація становила відповідно 0,070–0,149 мг Р/дм3, 0,056–0,080 мг Р/дм3 та 0,070–0,254 мг Р/дм3.
Отримані результати засвідчили, що досліджувані водойми відрізнялися за характером перебігу фотосинтетичних процесів. Так, значення валової первинної продукції в ставках Східної балки коливалася від 4,17 до 12,57 мг О2/дм3·добу. Інтенсивність новоутворення  органічної речовини у воді ставків Західної балки знаходилась в межах 2,75–8,86 мг О2/дм3·добу. Тут спостерігається зворотна залежність між валовою первиною продукцією та вмістом у воді неорганічних сполук азоту (r = - 0,87, p ≤ 0,01). Величини валової первинної продукції в ставках Середньої балки коливались у широких межах – від 0,33 до 5,47 мг О2/дм3·добу. Неорганічні сполуки фосфору мали стимулюючий вплив на утворення первинної продукції (r = 0,93, p ≤ 0,001 і r = 0,96, p ≤ 0,001 відповідно для водойм Західної та Східної балок).
Широка амплітуда коливань продукційних характеристик фітопланктону досліджених ставків пов’язана, перш за все, з різним вмістом неорганічних сполук азоту і фосфору у воді.








