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сучасні статистичні параметри максимального стоку (витрати, шари) води весняної повені і 
паводків холодного періоду року, а також його розрахункові характеристики різної 
ймовірності перевищення. Для більшості рядів спостережень найкраща відповідність 
емпіричних точок і аналітичних кривих розподілу досягається методом найбільшої 
правдоподібності для кривої трипараметричного гамма-розподілу.

Отримані розрахункові параметри максимальних витрат та шарів води весняної 
повені і паводків холодного періоду року річок України дозволяють виконати їхнє 
узагальнення по території України шляхом картування. Найбільше практичне значення має 
картування таких характеристик як середній багаторічний шар стоку води, його коефіцієнт 
варіації, а також величин співвідношення Cs/Cv весняної повені і паводків холодного періоду 
року річок України, оскільки карти цих характеристик використовуються у нормативному 
документі, який регламентує визначення розрахункових гідрологічних характеристик, утому 
числі, і при відсутності гідрометричних спостережень. Діючий картографічний матеріал, 
який широко застосовується у гідрологічних розрахунках був складений за даними 
спостережень до 1975 р. Зрозуміло, такі карти потребують оновлення. Просторовий 
розподіл середнього багаторічного шару стоку води весняної повені і паводків холодного 
періоду року, його коефіцієнту варіації та величин співвідношення Cs/Cv річок України 
виконано з застосуванням принципу неперекривання водозборів річок у ГІС Maplnfo з 
використанням тріангуляційного методу, який дозволяє позбутися суб’єктивних чинників і 
автоматично отримувати значення у будь-який точці карти. У цілому, побудовані 
інтерполяційні поверхні можуть бути використані для дослідження максимального стоку 
весняної повені і паводків холодного періоду року середніх річок України. Максимальний 
стік весняної повені і паводків холодного періоду року середніх річок України 
підпорядковується фізико-географічній зональності, на яку впливають висотна поясність та 
індивідуальні особливості водозборів річок.

У роботі було виконано оновлення параметрів редукційної формули, а саме К0, п та р.
При розрахунках, визначаючи приналежність водозбору річки до відповідної 

природної зони, було використано сучасне фізико-географічного районування території 
України. Наведені результати показують, що параметри редукційної формули, які 
розраховано за сучасними даними спостережень порівняно з раніше отриманими суттєво 
змінилися. Це можна пояснити проявом циклічних довготривалих коливань максимального 
стоку весняної повені та паводків холодного періоду року річок України.

Враховуючи сучасну мережу спостережень в Україні для малих річок, струмків та 
балок, виконати розрахунки максимальних витрат води весняної повені та паводків 
холодного періодів року заданої щорічної ймовірності перевищення як за редукційною 
формулою, так і за будь-якими іншими формулами, проблематично. Така ситуація 
обумовлена відсутністю на них гідрометричних спостережень.

УДК 556.551

Гриб О. М., Лобода Н. С., Яров Я. С., Гриб К. О.
Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА 
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ НИЖНЬОГО ДНІСТРА В

ЛІТНЬО-ОСІННІЙ ПЕРІОД 2018 РОКУ

Для характеристики сучасних фізико-хімічних показників та оцінки якості води в каналі 
(від м. Біляївка до р. Турунчук), озерах Саф’яни та Погоріле, річках Турунчук і Дністер 
використані результати вимірювань, виконаних вченими Одеського державного 
екологічного університету (ОДЕКУ) у серпні та листопаді 2018 р. [1]. Для виконання 
дослідження було відібрано 8 проб води (2 проби -  16.08.2018 р., 6 проб -  25.11.2018 р.), з 
них: 3 проби -  в каналі (від м. Біляївка до р. Турунчук); 2 -  в р. Турунчук; по 1 пробі -  в 
озерах Саф’яни і Погоріле та р. Дністер.

За результатами вимірювань у 2018 р. [1] визначено, що окремі фізико-хімічні 
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показники води в каналі (до м. Біляївка), озерах Саф’яни і Погоріле, річках Турунчук та 
Дністер є майже однаковими, а деякі інші -  значно відрізняються. В усіх водних об'єктах 
вода була прісна (густина дорівнювала 1000 кг/м3, величина загальної мінералізації не 
перевищувала 1000 мг/дм3), слабколужна (показник pH був у межах 7,60-8,16), без смаку 
за виключенням оз. Погоріле, де вода мала дуже слабкий болотяний смак) та не містила 
фторидів і фосфатів (їх концентрації дорівнювали 0,000 мг/дм3). Однак, колір води значно 
відрізнявся. Наприклад, 16.08.2018 р. колір води в оз. Саф’яни і каналі (вода надходила з 
озера в канал) був зеленувато-жовтий, а в руслі р. Турунчук -  коричнювато-жовтий. Проте, 
25.11.2018 р. колір води у річках був жовтий, в озерах -  коричнювато-жовтий, а в каналі -  
змінювався від жовтого (з сторони р. Турунчук) до жовтувато-коричневого (на ділянці з 
сторони м. Біляївка), що вказує на різні пропорції річкових і озерних вод за довжиною 
каналу. Різною також була кольоровість води, яка в середньому дорівнювала: 6,7° -  у 
річкових водах; 7,3° -  в каналі з сторони р. Турунчук і в оз. Саф’яни (на наступний день 
після надходження річкових вод); 8,3° -  в каналі з сторони м. Біляївка; 15,2° -  в озерних 
водах. Слід зазначити, що відмінності у кольорі та кольоровості води в даних водних 
об’єктах опосередковано вказують на різні значення вмісту у воді розчинених речовин (у 
тому числі, органічних), колоїдних і завислих частинок, гумінових сполук і комплексних 
сполук заліза, інтенсивності та спрямованості продуційно-деструційних процесів, а також 
на слабкий водообмін між річкою, каналом та озерами.

Для характеристики вод за вмістом у них головних іонів було використано 
класифікацію О. О. Альокіна, удосконалену В. К. Хільчевським та С. М. Курилом [2].

За результатами класифікації визначено, що однаковими для вод всіх водних об’єктів 
є лише клас, тип і підтип (вода гідрокарбонатного класу, першого типу, підтипу а). Підтип а 
вод вказує на те, що внесок класоутворювального аніону (гідрокарбонату) становить більше 
75 %-екв. Спільним також є те, що всі води були прісними (мінералізація вод була в межах 
0,3-0,5 г/дм3). Проте, група і загальна твердість значно відрізняються.

Річкові води належали: 16.08.2018 р. -  до кальцієво-натрієвої групи з твердістю 4 
ммоль/дм3; 25.11.2018 р. -  до кальцієво-магнієвої групи з твердістю 5 ммоль/дм3.

Озерні води належали: 16.08.2018 р. -  до кальцієво-натрієвої групи з твердістю 4 
ммоль/дм3; 25.11.2018 р. -  до кальцієво-натрієво-магнієвої групи з твердістю 7 ммоль/дм3.

Води в каналі (від м. Біляївка до р. Турунчук) належали: 16.08.2018 р. -  до кальцієво- 
натрієвої групи з твердістю 4 ммоль/дм3; 25.11.2018 р. -  до кальцієво-магнієвої групи з 
твердістю 5 ммоль/дм3 (з боку р. Турунчук) і до натрієво-кальцієво-магнієвої групи з 
твердістю 7 ммоль/дм3 (з сторони м. Біляївка).

Наявність в групі двох або трьох головних катіонів пояснюється тим, що вміст у воді 
кожного з цих іонів в еквівалентній формі є більше 25 %-екв.

Збільшення загальної твердості вод (на 2-3 ммоль/дм3) та поява магнію у групі води 
пояснюється зменшенням витрат води за серпень-листопад 2018 р. в 3 рази (з 158 до 54,2 
м3/с -  на р. Турунчук, з 276 до 90,2 м3/с -  на р. Дністер), що призвело до збільшення частки 
"зердих підземних вод (з підвищеним вмістом кальцію та магнію) у складі річкових вод. В 
озерних водах наявність в групі аж трьох катіонів вказує на слабкий водообмін між озерами 
р. Турунчук, а домінування натрію над кальцієм і магнієм у воді каналу з сторони м. Біляївка 

пояснюється обмінними реакціями між кальцієм вод і натрієм у донних відкладеннях, що 
вказує на дуже слабкий водообмін і застій води на даній ділянці каналу.

Екологічна оцінка якості води здійснювалась згідно з «Методикою екологічної оцінки 
якості поверхневих вод за відповідними категоріями», яка є чинним міжвідомчим керівним 
нормативним документом, затвердженим наказом Мінекобезпеки України № 44 від 
31.03.1998 р. [3].

Нижче наведено аналіз основних результатів орієнтовної екологічної оцінки якості 
води в каналі (від м. Біляївка до р. Турунчук), озерах Саф’яни та Погоріле, річках Дністер і 
Турунчук у серпні та листопаді 2018 р.

Визначено, що забруднення вод компонентами сольового складу немає, а якість вод 
всіх водних об’єктів як за середніми, так і найгіршими величинами показників даного блоку, 
відповідає І-ІІ класам, 1-3 категоріям, тобто за станом всі води є «відмінні» або «дуже добрі» 
та «добрі», а за ступенем їх чистоти -  «дуже чисті» або «чисті» та «досить чисті». Також
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відсутнє забруднення вод за рахунок фторидів, які належать до блоку специфічних 
показників токсичної та радіаційної дії. Значення індексів якості вод за цим блоком 
відповідають І класу, 1 категорії, тому води за станом є «відмінні», а за ступенем їх чистоти 
-  «дуже чисті». Однак, результати обчислень в межах блоку трофо-сапробіологічних 
(еколого-санітарних) показників якості вод указують на значне забруднення вод деякими 
сполуками азоту (головним чином, нітритами, в окремих випадках -  нітратами).

Зауважимо, що значне забруднення вод азотом нітритним характерне для всіх 
досліджених водних об’єктів, як в літку, так і восени. Інколи дуже погана якість води також 
пов’язана з майже відсутністю у воді розчиненого кисню (наприклад, 16.08.2018 р. на 
ділянці каналу з сторони м. Біляївка), що також свідчить про забруднення води біогенними 
речовинами органічного походження. Інші гідрохімічні та гідрофізичні показники 2-го блоку 
відповідають І-Ill класам, 1-4 категоріям, тому, в середньому, води за станом є «добрі», а 
за ступенем їх чистоти -  «досить чисті» (II клас, 3 категорія).

В підсумку слід зазначити, що екологічний (інтегральний) індекс якості вод всіх 
досліджених ОДЕКУ водних об’єктів нижньої течії Дністра у серпні та листопаді 2018 р. за 
середніми значеннями показників відповідав II класу, 2 категорії. За станом води 
оцінюються як «дуже добрі», за ступенем їх чистоти -  як «чисті», за трофністю є 
«мезотрофні», за сапробністю -  «а-олігосапробні». Однак, за найгіршими значеннями 
показників екологічний стан відповідає V класу, 7 категорії, отже за станом води 
характеризуються як «дуже погані», за ступенем їх забрудненості -  «дуже брудні», за 
трофністю є «гіпертрофні», за сапробністю -  «полісапробні».
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ВПЛИВ ВОДНОСТІ НА ЯКІСТЬ ВОДИ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ

У сучасних умовах формування хімічного складу, рівня забрудненості практично всіх 
річкових вод в межах України визначається складним і багатогранним комплексом 
природних та антропогенних чинників. Найважливішу роль у цих процесах відіграють 
гідрологічний режим річок, особливості фізико-географічних, геологічних та 
гідрогеологічних умов у різних частинах їх басейнів, характер і співвідношення 
промислового і сільськогосподарського виробництва тощо [1]. Динаміка якості води 
характеризується змінами хімічного складу води річки у часі, проявляється у вигляді 
багаторічних, сезонних коливань концентрації компонентів хімічного складу і показників 
фізичних властивостей води, рівня забрудненості води тощо [2].

Якість води розраховувалася за гідрохімічними показниками на основі комплексної 
екологічної класифікації якості поверхневих вод суші [3] за середніми значеннями. 
Зазначені блокові індекси отримані для кожної гідрологічної фази -  зимової межені, 
весняної повені і літньо-осінньої межені -  протягом періодів 1990-1994, 1995-2000, 2001- 
2005, 2006-2010, 2011-2015 рр. Для оцінки якості води річок басейну Прип’яті за 
багаторічний період спостережень приймалися дані постів моніторингу 
гідрометеорологічної служби України (на теперішній час Державної служби надзвичайних 
ситуацій України), де проводяться спостереження за гідрологічним режимом та 
гідрохімічними показниками води.

Під час весняної повені та дощових паводків у літньо-осінній період об’єм водного 
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