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АНОТАЦІЯ

VII Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Проблеми гідрології, гід
рохімії, гідроекології» присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук 
України. Представлено 105 тез доповідей з широкого кола питань, які охоплюють такі 
напрямки наукових досліджень: гідрології та водних ресурсів, а також гідрохімії, гід
робіології та гідроекології суходолу; гідрології та екології прибережної смуги морів та 
морських гирл річок; вивчення радіоактивного забруднення водних об’єктів.

Представлено результати дослідження гідрологічного режиму та оцінювання кіль
кісних та якісних показників водних ресурсів; розроблювання математичних моделей 
та комп’ютерних технологій розрахунку та прогнозу процесів у водному середовищі, 
включаючи методи прогнозу та розрахунку паводків різного походження; оцінювання 
змін гідрологічного та гідрохімічного режимів поверхневих вод та морських вод під 
впливом природних чинників та антропогенного навантаження; розроблювання нових 
методичних підходів до оцінювання екологічного стану водних об’єктів.

SUMMARY

VII All-Ukrainian conference with international participation “Problems of hydrology, 
hydrochemistry and hydroecology” is dedicated to the 100th anniversary of the foundation of 
the National Academy of Sciences of Ukraine. 105 abstracts of the conference presentations 
concerning wide range of issues are presented. They cover the following scientific directions: 
land hydrology, water resources, hydrochemistry, hydrobiology and hydroecology; hydrology 
and ecology of marine coastal zone and estuarine areas; studies of radioactive contamination 
of aquatic systems.

Results are presented and discussed for: the estimation of a hydrologic regime and 
qualitative and quantitative indicators of water resources; the development of mathematical 
models and computer technologies for the calculation and forecasting of processes in water 
environment including methods of calculations and forecasting of the floods having different 
origin; the estimation of changes in hydrological and chemical regimes of land and marine 
waters under the influence of natural factors and anthropogenic loads; the development of new 
methodical approaches to the estimation of an ecological state of water bodies.
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ГІДРОХІМІЯ, ГІДРОБІОЛОГІЯ ТА ГІДРОЕКОЛОГІЯ СУХОДОЛУ
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А.М. Куза

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОД РІЧКИ ТИЛІГУЛ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ВИКОРИСТАННЯ

Вступ. Річка Тилігул є важливим водним об’єктом Одещини, з унікальним живим 
фондом. Стік річки поповнює запаси Тилігульського лиману, який має статус «регіонального 
парку». Гідрометеорологічні умови останніх десятиріч на території басейну річки суттєво 
змінилися: відбулися зріст температур повітря, зменшення водності річки, збільшення 
повторюваності та тривалості періодів посух. Додаткове навантаження на річку Тилігул 
відбувається через створення та експлуатацію штучних водойм, які викликають збільшення 
випаровуваності з території водозбору річки, та змінюють природні умови гідрологічного 
режиму річки Тилігул. В ОДЕКУ за останні роки багато дослідів фахівців і науковців 
спрямовані на вивчення проблем малих річок північно-західного Причорномор’я 
(проводяться наукові конференції, виконуються науково-дослідні роботи, випущена 
колективна монографія [1]).

В даній роботі виконана оцінка якості вод річки Тилігул у сучасних умовах 
використання. Аналіз гідроекологічного стану річки проводився з використанням 
екологічної класифікації за блоковими індексами.

Виклад основного матеріалу. Річка Тилігул бере початок біля верхньої околиці с. 
Пасицели Балтського району Одеської області і впадає в Тилігульський лиман у 
с. Степанівка. Довжина річки 154 км, площа водозбору 3369 км2, залісенність водозбору 8 %, 
заболоченість -  0,6 %, розораність -  60 %. Довжина річки в останні десятиріччя 
зменшувалась на 19 км [2], у зв'язку з тим, що змінилося місце впадіння в лиман. Басейн 
річки Тилігул розташований в південній частині степової ландшафтно-кліматичної зони, для 
якої характерним є посушливий клімат. Аналіз даних спостережень показав, що з 1950 року 
спостерігається значущий позитивний тренд по метеостанції Любашівка (коефіцієнт 
кореляції становить 0,51) [3]. Середньорічна температура повітря після 1985 року 
збільшилась на 0,6°С порівняно із попередніми роками. Температурний режим визначає 
величину фактичного випаровування і є важливим чинником водного режиму річки. Опади 
на території водозбору річки Тилігул після 2001 року перейшли у від’ємну фазу коливань 
(яка продовжувалась до 2015 року) [1, 4]. Існує тенденція до збільшення випаровування на 
території водозбірної площі р. Тилігул (коефіцієнт кореляції становить 0,37 і є значущим). 
Аналіз різницевої інтегральної кривої вказує на знаходження максимально можливого 
випаровування у додатній фазі, яка почалася у 1996 році. Отже, сучасна метеорологічна 
ситуація регіону буде сприяти зменшенню водності річки, ускладненню очищення вод та 
погіршенню гідроекологічного стану річки Тилігул.

В останні десятиріччя за рахунок зменшення водності річки [3], а також за рахунок 
збільшення інтенсивності літніх посух, періоди пересихання річки влітку і перемерзання 
взимку стали повторюватися частіше, їх тривалість збільшилась. Тривалість пересихання 
обумовлена водністю року: у маловодні роки (із забезпеченістю більше 75 %) період 
пересихання досягає 9 місяців, у середні за водністю роки (із забезпеченістю 50%) 3-4 місяці 
і у багатоводні (забезпеченість 5%) роки -  близько місяця. Емпірична крива забезпеченості 
шарів стоку у р.Тилігул -  смт.Березівка показала, що відсутність стоку у річці спостерігалася 
в маловодні роки, починаючи з забезпеченості 80% і вище. Для середніх за водністю років 
шар стоку становить 3,32 мм, для багатоводних (забезпеченість 5%)—30,0 мм. Останні роки 
характеризуються середньою водністю, в період 2010-2015 роки забезпеченість становила від 
49 до 66,7 %. Але слід відмітити, що періоди відсутності стоку у річки в останні роки значні 
(близько 8 місяців).
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За даними [5] водозбір р. Тилігул використовується переважно для потреб сільського 
господарства, зріс розвиток агрохімії та рибальства. Одним із водокористувачив є КВЕП 
«Котовськ-водоканал». Переважна частина підприємств смт. Березівка є приватними 
організаціями.

Оцінка стану води річки Тилігул виконувалася за комплексною екологічною 
класифікацією якості поверхневих вод суші. Сольовий склад визначався в три етапи. На 
першому етапі визначався клас за показниками мінералізації: для р.Тилігул за період з 2011 
по 2015 рік він змінювався від прісного І класу (олігогалінні) - до солонуватого II класу (3 - 
бетамезогалінні), на 2015 рік клас -  І клас прісні води. На другому етапі визначався клас 
якості вод і категорію якості вод за сольовим складом. Домінуючим показником є сума іонів. 
Узагальнюючий індекс забруднення за сольовим складом становить 1,93. Блоковий індекс 
змінювався в межах 1,00-2,67. Методика екологічної оцінки передбачає класифікацію за 
еколого-санітарними критеріями. В даному випадку дані дозволяли взяти 8 показників серед 
яких основні: завислі речовини, pH, азот амонійний, нітрити, азот нітратний, фосфати, 
розчинений кисень, БСК5. Найгірший стан спостерігався у 2012 році, максимальне 
забруднення утворилося по нітритам, фосфатам та БСК5 (це V клас 7 категорія). До 
найменш забрудненого стану можна віднести 2011 рік. Осереднений блоковий індекс 
відповідає «помірно забрудненій» воді. Наступним етапом є дослідження якості води по 
критеріям вмісту специфічних речовин токсичної дії. Головними забруднювачами є СПАР, 
Хром VI та нафтопродукти. За їх вмістом води Тилігула можна віднести до ІІІ-У класів, за 
екологічним станом «задовільні» та «дуже погані». За осередненим блоковим індексом стан 
вод є слабко забрудненим (III клас). Останнім етапом був розрахунок інтегрального 
(екологічного) індексу (Іе). Згідно отриманих результатів якість води у р.Тилігул за 
узагальнюючим екологічним індексом відноситься до 4 категорії «слабо забруднена».(ІІІ 
клас якості).

За отриманими результатами можна зробити висновок, що стан води у річці Тилігул 
незадовільний, і вимагає встановлення джерел забруднення і проведення заходів по 
поліпшенню якості води. Це можливо виконати за умови зменшення зарегульованості стоку 
річки, дотримання нормативів щодо використання добрив (як при вирощуванні 
сільскогосподарських культур, так і при розведенні певних видів риб), чіткого контролю за 
використанням води річки і території самого басейну.
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