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В зв‘язку з тим, що стаціонарні гідрологічні спостереження в басейнах 

річок Довбока і Кубанка не здійснюються, у 2012 та 2017 рр. фахівцями 

ОДЕКУ були виконані натурні експедиційні дослідження гирлових ділянок 

цих річок з метою визначення максимальних витрат води за позначками 

рівнів високих вод (РВВ) під час дощових паводків, які пройшли в кінці 

травня 2012 р. та на початку жовтня 2017 р. [1-3]. 

У травні 2012 р. паводки на цих річках сформувалися після 

інтенсивних зливових опадів 24.05.2012 р. з величиною 70,9 мм (за даними 

метеостанції «Одеса-Обсерваторія») [2]. Під час гідрологічних обстежень 

гирлових ділянок річок Кубанка і Довбока 14.10.2017 р. виявлені мітки 

високих вод, які свідчили про проходження дощових паводків, що 

утворилися в результаті випадіння опадів в попередні дні (07-08.10.2017 р., 

коли випало 36,0 мм опадів) [3]. 

Максимальні витрати води на річках установлені за позначками РВВ з 

використанням методу «швидкість-площа», який базується на гідравлічних 

розрахунках [1]. Результати оцінки максимальних витрат води на 

досліджених річках за позначками РВВ та орієнтовні об‘єми припливу 

води в Куяльницький лиман під час цих паводків представлені нижче. 

За даними вимірювань [2] встановлено, що максимальні витрати води 

під час паводків 24.05.2012 р. склали: 8,65 м
3
/с – на р. Довбока, 78,6 м

3
/с – 

на р. Кубанка. Така велика максимальна витрата води на р. Кубанка 

зумовлена не тільки зливовими опадами, але й проривом водою «дамби» з 

сміттям (у вигляді залишків сільгоспкультур, гілок дерев тощо) на балці 

Дикарська. Стік води під мостом на початку паводка було перекрито цим 

штучним затором зі сміття. Схиловий та русловий стік, утворений зливою, 

прорвав цю тимчасову загату і вода ринула в р. Кубанку. Крім того, за 

даними обстеження греблі ставка в межах с. Кубанка та за результатами 

опитування мешканців села встановлено, що дамба цього ставка приблизно 

в середині паводка 24.05.2012 р. також була прорвана. Вода після цього 

стрімким потоком пішла в гирлову частину річки, що викликало різьке 

збільшення морфометричних характеристик живого перерізу, які зазвичай 

близькі до нуля (рис. 1, 2, табл. 1). 
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Рис. 1 – Поперечний переріз русла та рівні води р. Кубанка (на ділянці 

гідрологічних робіт): 1 – рівень високих вод під час паводку 24.05.2012 р.; 

2 – рівень води під час межені 

 

 
 

Рис. 2 – Повздовжній профіль дна русла р. Кубанка від урізу води 

Куяльницького лиману (позначка рівня води мінус 6,13 м БС) до урізу 

води в верхньому б‘єфі нижнього ставка в межах с. Кубанка: 1 – рівень 

високих вод під час паводку 24.05.2012 р.; 2 – рівень води під час межені; 

3 – рівень води в верхньому б‘єфі ставка в межах с. Кубанка 

24.05.2012 р. 
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Таблиця 1 

Морфометричні характеристики русел річок Довбока і Кубанка в їх 

гирлових ділянках (при РВВ в період паводків 24.05.2012 р.) 

Річка – пост (село) Площа 

перерізу, м
2
 

Ширина 

річки, м 

Середня 

глибина, м 

Найбільша 

глибина, м 

р. Довбока – с. Новокубанка 6,52 7,20 0,91 1,30 

р. Кубанка – с. Кубанка 79,8 95,3 0,84 3,12 

 

В результаті на р. Кубанка сформувався дощовий паводок, значний за 

величиною максимальної витрати води (78,6 м
3
/с) та швидкості течії води 

(1,03 м/с), але короткочасний за періодом проходження (1 доба). Отже, 

якщо припустити, що максимальна витрата води в р. Кубанка 

спостерігалася лише одну годину, то в Куяльницький лиман надійшло 300 

тис. м
3
 води, що (в сукупності зі стоком р. Довбока, балок 

Гільдендорфська, Корсунцівська й інших, скидних лотків та з боковим 

припливом з схилів лиману) спричинило швидкий (в продовж однієї доби) 

приріст рівнів води у водоймі на 23 см (з позначки мінус 6,46 м БС – 

24.05.2012 р. до мінус 6,23 м БС – 25.05.2012 р.). 

На початку жовтня 2017 р. максимальні витрати води під час дощових 

паводків дорівнювали: на р. Кубанка – 9,72 м
3
/с (що набагато менше 

максимального стоку при прориві загат); на р. Довбока – 6,53 м
3
/с. Об‘єми 

припливу води в лиман під час цих паводків за одну добу склали: 0,840 

млн. м
3
– з басейну р. Кубанка; 0,564 млн. м

3
 – з басейну р. Довбока. 

Наведені приклади ілюструють високий ступінь чутливості водних 

ресурсів малих річок Причорномор‘я до антропогенного впливу, наслідки 

якого суттєво перетворюють природні показники стоку та 

гідроекологічний режим. 
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