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КОНТЕКСТІ ЗМІН КЛІМАТУ XXI СТОРІЧЧІ 

 

Н.С. Лобода, д.геогр.н., проф., Ю.В. Божок, к. геогр.н.,                   

Н.Д. Отченаш, к. геогр.н., доц. 

Одеський державний екологічний університет, м.Одеса 

 

Нестача водних ресурсів на території Північно-Західного 

Причорномор‘я призвела до інтенсивного розвитку водного господарства у 

другій половині XX сторіччя (створення великих зрошувальних систем, 

перекид стоку великих річок Дунай, Дністер, регулювання стоку малих та 

середніх річок водосховищами та ставками). У XXI сторіччі серед 

водогосподарських заходів основне місце посіло регулювання стоку 

штучними водоймами. Відсутність протифільтраційного захисту та споруд 

для скиду води з водойм у нижній б‘єф обумовили той факт, що такі  

водойми у зоні недостатнього зволоження працюють здебільшого як 

штучні випарники. В результаті річки Причорномор‘я почали пересихати 

не тільки у маловодні, а й у середні за водністю роки. Сумарний об‘єм 

акумуляція стоку річок у водоймах став близьким до об‘ємів річного стоку. 

Зміни клімату, які відбуваються на досліджуваній території  з початку 90-х 

років минулого сторіччя, обумовили зменшення природної водності річок 

на 20 - 30%, але ще більших втрат  (до 60-70%) річки зазнають через вплив 

водогосподарської діяльності.  

Багато річок Північно-Західного Причорномор‘я були основними 

постачальниками прісної води до лиманів, що утворилися у гирлах річок в 

результаті трансгресії і регресії моря. У сучасності для всіх лиманів 

Причорномор‘я стало характерним їх поступове обміління, всихання 

окремих ділянок та засолення. Значне нагрівання води влітку викликало 

інтенсифікацію процесів евтрофікації, посилення заморних явищ, 

заростання водоростями, порушило умови життєдіяльності флори та 

фауни.  

Негативні зміни гідрологічного та гідроекологічного стану лиманів 

Причорномор‘я  викликали потребу  у розрахунках та прогнозах припливу 

прісних вод як за даними спостережень, так і за даними кліматичних 

сценаріїв. Оскільки Північно-Західне Причорномор‘я є недостатньо 

вивченим з гідрологічної точки зору і річок, стік яких не був би 

трансформований водогосподарською діяльністю не залишилось, для  

оцінки водних ресурсів цієї території в ОДЕКУ була розроблена модель 

―клімат-стік‖ [1]. Модель має два блоки. Перший блок призначений для 
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розрахунків природного річного стоку на базі метеорологічних даних 

(кліматичний стік), другий – для розрахунків стоку, трансформованого 

водогосподарською діяльністю (побутовий стік). Для визначення 

характеристик річного побутового стоку використовувалось імітаційне 

стохастичне моделювання із застосуванням інформації про масштаби 

водогосподарських перетворень. У подальшому модель набула свого 

розвитку з метою її використання для річок України при відсутності та 

недостатності даних спостережень, а також при значному порушенні стоку 

водогосподарською діяльністю. Структура моделі ―клімат-стік‖ дозволяє 

використовувати її для прогнозних розрахунків характеристик природного 

та побутового стоку з використанням даних кліматичних сценаріїв змін 

глобального та регіонального клімату. Так, наприклад, за моделлю 

―клімат-стік‖ були визначені характеристики стоку річок  Великий 

Куяльник та Тилігул за ретроспективний період, у сучасності та 

майбутньому, згідно із різними кліматичними сценаріями з урахуванням 

ступеня впливу водогосподарської діяльності. Модель прийнята для 

використання у нормативних документах по розрахунках гідрологічних 

характеристик республіки Молдова (Молдова, 2012). 

Прогноз хронологічного ходу річного стоку за кліматичними 

сценаріями з використанням даних стохастичної моделі ―клімат-стік‖ 

спирається на розрахунки статистичних параметрів природного та 

побутового стоку. На базі обраного теоретичного закону розподілу 

характеристик стоку та його статистичних параметрів, установлених в 

результаті моделювання, можна визначити значення стоку будь-якої 

забезпеченості (ймовірності його перевищення). Щоб отримати 

хронологічний ряд стоку необхідно спрогнозувати очікувану 

забезпеченість водності у кожен рік розрахункового сценарного періоду. 

Прогноз надається за даними кліматичних сценаріїв, отже в ньому повинна 

використовуватися метеорологічна інформація. Для вирішення цієї задачі 

були розроблені спеціальні кількісні ―індекси водності‖ річки. Ці індекси  

отримані в результаті пошуку оптимальних предикторів з різних 

метеорологічних показників, які визначають водність річки і повинні мати 

тісний зв'язок із значеннями річного стоку. Розроблення таких 

розрахункових рівнянь можливе лише на тих річках, де існує ряд 

спостережень за стоком. При їх відсутності використовується метод 

аналогії. Предикторами цих рівнянь є метеорологічні характеристики, які 

суттєво впливають на формування водності року: осіннє зволоження 

території, сума від‘ємних температур повітря і кількість опадів за зимовий 

сезон, показники посушливості, індекси атмосферної циркуляції та інше 

[2]. Отриманий ряд індексів використовується для побудови емпіричної 

кривої забезпеченості та наступного визначення ймовірності перевищення 

(забезпеченості) водності розрахункового року. 

 При вирішенні задач оптимізації сучасного гідрологічного та 
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гідроекологічного стану лиманів Північно-Західного Причорномор‘я у XXI 

сторіччі постає проблема збільшення припливу прісних вод в умовах 

зростання посушливості клімату. Наприклад, з метою припинення 

катастрофічного обміління Куяльницького лиману реалізовано подачу до 

нього морської води з Одеської затоки Чорного моря через трубопровід 

―море-лиман‖, що призвело до надходження у лиман значної кількості 

солей. Зменшити негативну складову роботи трубопроводу  можливо 

шляхом скорочення масштабів водогосподарської діяльності, а саме, 

об‘ємів акумуляції води у ставках та водосховищах [3]. Реалізація цього 

заходу потребує знищення значної кількості штучних водойм, особливо 

несанкціонованого походження. Задача досліджень полягала у визначенні 

ефективності такого заходу, а саме, в установленні можливих об‘ємів 

припливу прісної води в сценарних кліматичних умовах при різних 

показних об‘ємів акумуляції. Оцінки характеристик природного та 

побутового стоку використовувались надалі у моделі водно-сольового 

балансу лиману та гідротермодинамічній моделі Delft3D-FLOW. В 

результаті проведених досліджень було установлено, що відчутний ефект 

від заходів по розчищенню річок водозбору Куяльницького лиману від 

штучних водойм (у кліматичних умовах 1990-2030р.) буде можливим лише 

у випадку відновлення стоку на 75-80%. Це означає, що середній 

багаторічний об‘єм заповнення штучних водойм має становити 4-5 млн.м
3
 

з коефіцієнтом акумуляції 0,34 – 0,26. Із урахуванням втрат на додаткове 

випаровування з водної поверхні штучних водойм їх допустимий об‘єм 

заповнення зменшиться до 3-2 млн.м
3
. 

Слід зазначити, що розвиток сільського господарства Північно-

Західного Причорномор‘я потребує відновлення роботи зрошувальних 

мереж. Наслідки зрошування за рахунок місцевого стоку та стоку річок-

донорів можуть бути визначені за моделлю ―клімат-стік‖. 
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