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УДК 556.551 

ЯКІСТЬ ВОДИ В НИЖНІЙ ДІЛЯНЦІ Р.БАРАБОЙ ЗА ДАНИМИ 

СПЕЦІАЛЬНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ 

 

Я.С. Яров 

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ), м. Одеса 

 

Відповідно до Водного кодексу України з урахуванням розробленого 

сучасного гідрографічного районування території України згідно вимог 

ВРД ЄС найважливішим компонентом водного фонду є річки, в басейнах 

яких зосереджується прояв природних чинників та інтереси різних 

водокористувачів. Річка Барабой відноситься саме до річок із високим 

рівнем антропогенного навантаження, тому збереження якості її вод – 

важливе завдання. Зараз майже половина малих річок Одеської області 

припинила своє існування в тому числі і внаслідок надмірного 

антропогенного використання, тож дослідження їх гідроекологічного стану  

є  актуальною проблемою. Особливо це стосується річки Барабой, яка є 

складовою Нижньодністровської зрошувальної системи, що вимагає 

відповідності гідрохімічних показників водотоку і водойм в басейні            

р.Барабой нормативам ГДК по зрошенню, рибному господарству і 

рекреації.  

Річка Барабой належить до басейну Чорного моря, її басейн 

розташований в межах південної степової зони на території Одеської 

області: довжина 93 км, площа водозбору 652 км
2
, залісеність 2,36 %, 

заболоченість 0 %, розораність 73,5 %. Клімат басейну помірно-

континентальний з посушливим літом і короткою теплою зимою. Мережа 

гідрографії розвинена слабо: густина розчленовування складає 0,15 км/км
2
. 

По своєму режиму р. Барабой відноситься до східно-європейського 

типу. Живлення річки переважно снігове, дощове, перекидання стоку з      

р. Дністер. Гідролого-гідрохімічне вивчення режиму річки за даними 

аналізу наукової літератури – незадовільне. Власний стік річки значно 

зарегульований, кількість водойм, які регулюють місцевий стік, за станом 

на 1.01.1992 - 19 шт, сумарний об'єм 28,2 млн м
3
 (з урахуванням наливних 

дністровською водою Барабойського і Санжейського водосховищ) [1]. 

Для вивчення гідрохімічних характеристик р.Барабой в 2009-2018 рр. 

в межах виконання планових держбюджетних НДР на кафедрі 

гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ проводились наукові 

дослідження на мережі з 20 станцій, розташованих вздовж іі течії та на 

штучних водоймах в її басейні. В нижній частині течії режим річки 

Барабой досліджувався в 5 станціях, розташованих в с. Барабой,                        

с. Богатирівка, с. Дальник, с.Грибівка, в гирлі. У відібраних пробах води 

визначались 32 показники.  
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За наявними даними спостережень в станціях моніторингу ОДЕКУ в 

нижній частині течії р. Барабой із застосуванням методу комбінаторного 

індексу забрудненості за гідрохімічними показниками було здійснено 

оцінку якості води за рибогосподарськими нормативами [2]. 

 

Таблиця 1 

Оцінка якості води нижньої ділянки р.Барабой за методом КІЗ за 

даними ОДЕКУ в період 2009 – 2018 рр. 
Пункт  

спостережень 
n n′ K,% ЛОЗ КІЗ ПКІЗ Клас якості 

р.Барабой –  

с.Барабой 
12 10 83 NO2, NH4 62 5,17 

ІVб - "дуже 

брудна" 

р.Барабой - 

с.Богатирівка 
12 9 75 NO2, NH4 72 6 

ІVб - "дуже 

брудна" 

р.Барабой –  

с.Дальник 
12 10 83 NO2, NH4 65 5,42 

ІVб - "дуже 

брудна" 

р.Барабой –  

с. Грибівка 
12 11 92 NO2 69 5,75 

ІVб - "дуже 

брудна" 

р.Барабой –  

гирло 
12 11 92 NH4 79 6,75 

ІVб - "дуже 

брудна" 

 

Результат оцінки якості води (табл. 1) показав, що для всіх п′яти 

дослідних станцій показник комплексності забруднення К дуже високий – 

від 75 до 92 %, тобто для переважної більшості гідрохімічних показників 

тією чи іншою мірою притаманні випадки перевищень ГДК різного 

ступеня. По всім станціям речовинами, що найбільше забруднювали воду, 

були сполуки азоту нітритного і амонійного, клас якості води теж 

однаковий – IV б «дуже брудна», тобто для гарантованого ведення рибного 

господарства така вода непридатна без поліпшення її хімічного складу, 

незважаючи на це цією водою наповнюють два ставки з рибою біля с. 

Грибовка, також в районі Грибовки організовано місця платної рибалки і 

мешканці селищ також ловлять тут рибу. Споживання риби, яка виросла в 

такій забрудненій воді може становити небезпеку для здоров′я людей [3]. 

Аналіз зміни показника ПКІЗ по довжині нижнього плину річки 

Барабой (рис. 1) показав, що забрудненість на ділянці 17 км течії має 

тенденцію до збільшення від с. Барабой до гирла, а також є підвищення в 

районі с. Богатирівка, де річку Барабой перетинають аварійні зношені 

каналізаційні мережі Овідиопольського району, що перекачують стоки 

міста Овідіополь та прилеглих селищ і баз відпочинку в с. Грибовка до 

очисних споруд Чорноморського порту в районі с. Санжейка і які в цьому 

місці створюють підтоплення, забруднюють грунтові води і все це стікає в 

річку Барабой, підвищуючи і без того високий рівень забруднення її вод. 

Хоча навіть тут на відтинку 2 км в наступній станції с.Дальник річка трохи 

самоочищується, але до гирла її стан не поліпшується, а навпаки 
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погіршується. Цей факт вимагає уваги природоохоронних установ 

Одеської області – треба ремонтувати цю ділянку каналізаційних мереж та 

зробити все, щоб каналізаційні стоки не потрапляли в річку та грунтові 

води біля с. Богатирівка, створюючи незручності не лише місцевим 

мешканцям, а й населенню сс. Дальник-Грибовка і відпочиваючим в сезон 

на базах біля моря в зоні впадіння річки Барабой. Вздовж течії знижується 

рівень забруднення по азоту нітритному, нітратному але тут же зростає 

вміст азоту амонійного і загальний рівень органічного забруднення по 

БСК5. Це вказує на те, що гідроекологічний стан річки Барабой в нижній 

течії дуже неблагополучний, забруднення має постійний, а не тимчасовий 

характер. Нажаль, це є наслідком цілого комплексу причин, а тому 

проблема ця торкається не лише мешканців нижньох ділянки річки 

Барабой, а й трьох районів Одещини, де протікає річка. 

 

 
Рис. 1 – Зміна середньобагаторічного показника ПКІЗ за довжиною 

нижньої ділянки річки Барабой за даними ОДЕКУ (2009 – 2018 рр.) 

 

Зважаючи на комплексність використання водних ресурсів річки 

Барабой для потреб зрошення, рибництва і рекреації вирішення проблеми 

поліпшення гідроекологічного стану річки може бути прийнято на рівні 

Одеської області і будемо сподіватись, що діяльність Басейнової ради 

річок Причорномор′я дозволить змінити цю ситуацію на краще.  
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