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Дане дослідження направлене на вивчення окремих складових гідрологічного та 

гідрохімічного режимів річки Дунай (в межах України) у зв'язку з широким використанням 

її вод для водопостачання і зрошення у південному регіоні країни,  а також для більш 

ефективного регулювання водно-сольового режиму Придунайських озер, для яких прісні 

води р. Дунай є основним джерелом їх водооновлення. Важливим питанням є дослідження 
режиму наносів р. Дунай, що приносяться в дельту у зв’язку з їх впливом на формування 

самої дельти в гирлі річки, а також впливом на замулення дельтових і придельтових озер та 

каналів, які з’єднують озера з Дунаєм. 

Мета роботи полягає в дослідженні багаторічних і сучасних тенденцій в змінах 

гідрологічного (рівнів та витрат води, стоку зважених наносів) та гідрохімічного 

(мінералізації води) режимів р. Дунай на українській ділянці від гідроствору м. Рені до 

м. Ізмаїл, внутрішньорічного розподілу стоку води, а також стоку наносів та мінералізації 

вод в різні за водністю роки. 

В результаті статистичного аналізу багаторічних рядів спостережень на р. Дунай на 

ділянці м. Рені-м. Ізмаїл одержано, що часові тенденції середніх, максимальних і 

мінімальних рівнів (1921-2015 рр.) та витрат (1840-2015 рр.) води вказують на наявність 

слабко вираженого їх зростання протягом тривалого часу, з більш вираженим підвищенням 

максимальних рівнів чи витрат води. Внутрішньорічний хід показує загальну синхронність 

коливань характеристик стоку, а більш вираженими сезонними коливаннями відрізняються 

максимальні місячні величини витрат води.  

Виявлено наявність вираженого тренду до зменшення стоку зважених наносів на 

р. Дунай – м. Рені (за період 1840-2015 рр.), з найбільш інтенсивним їх зниженням у період 

1990-2015 рр. Внутрішньорічний розподіл середньомісячних витрат зважених наносів 

р. Дунай для характерних за водністю років (за період 1978-2015 рр.) показав, що вони 

мають сезонні коливання. При цьому спостерігається зменшення витрат наносів по довжині 

річки – від м. Рені до м. Ізмаїл. 

У багаторічному ході середніх річних величин мінералізації р. Дунай -- м. Ізмаїл (1981-

2015 рр.) має місце їх зменшення на фоні незначного підвищення середніх річних витрат 

води. У внутрішньорічному розподілі значень мінералізації води у всі групи водності років 

виділяються періоди, які пов’язані з фазами водного режиму річки протягом року та 

господарським використанням вод. 

Таким чином, підвищення у багаторічному періоді стоку води р. Дунай на ділянці 

м. Рені -- м. Ізмаїл сприятиме розвитку господарства і водопостачання регіону, 

зрошуваного землеробства, регулюванню наповнення Придунайських озер слабко 

мінералізованими річними водами. При цьому зменшення стоку зважених наносів буде 

стримувати замулення підвідних каналів, що з’єднують озера з р. Дунай, що забезпечить 

покращення водообміну озер з прісними водами річки.   

Ключові слова: водний режим р. Дунай; режим наносів; мінералізація води; багаторічні 

тенденції; внутрішньорічний розподіл 

 

  
1. ВСТУП 

 

Найбільша річка Європи Дунай (довжина 

2857 км, площа басейну 817 тис.км
2
 [1-3]) в ме-

жах України має басейн розташований лише на 

ділянці нижньої течії – дельти і гирла. Відстань 

по Дунаю на відміну від інших річок світу, вка-

зується проти течії річки – від гирла («0» км). 

Знак «0 км» знаходиться на Делюковій косі (не-
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великому острові Анкудінов), де він позначений 

великим нулем, при впадінні Дунаю в Чорне 

море. Довжина річки від гирла до м. Рені стано-

вить порядку 170 км.  

В гирловій частині річка має дельту площею, 

що становить близько 4200 км
2
 (причому україн-

ська її частина займає 830 км
2
), протяжність 

морського краю дельти – 190 км. Державний 

кордон між Україною та Румунією проходить по 

фарватеру на придельтовій ділянці Дунаю, а в 

межах дельти – по Кілійському рукаву (від місця 

розділення Дунаю на Кілійський (лівий) і Туль-

чинський (правий) рукави) і його гирлам [3-5]. 

Через Сулінській рукав дельти (Румунія) прохо-

дить міжнародний водний шлях, що з’єднує Ду-

най з Чорним морем. На придельтовій ділянці і в 

самій дельті (в межах України) знаходяться міс-

та Рені, Ізмаїл, Килія, Вилкове, а в межах Руму-

нії – Ісакча, Тульча, Суліна.  

Водні ресурси гирлової області Дунаю (в ме-

жах України) є основним джерелом для розвитку 

зрошуваного землеробства та рибного господар-

ства, водопостачання населених пунктів і підп-

риємств в посушливому регіоні Півдня України 

[2].  

Річковий стік Дунаю і мінералізація його вод 

є також основною складовою в водному і сольо-

вому режимах Придунайських озер, для яких 

води р. Дунай є основним джерелом їх водооно-

влення за рахунок надходження прісних вод. 

Дослідження режиму наносів р. Дунай, що 

приносяться в дельту є важливим питанням у 

зв’язку з їх впливом на формування самої дельти 

в гирлі річки, а також впливом на замулення 

дельтових і придельтових озер та каналів, які 

з’єднують озера з Дунаєм [4, 5].  

Отже вивчення тенденцій в багаторічному гі-

дрологічному та гідрохімічному режимах річки 

Дунай на українській ділянці (нижче м. Рені) має 

науковий інтерес і практичну важливість.  

Мета роботи полягає в дослідженні багато-

річних і сучасних тенденцій в змінах гідрологіч-

ного (рівнів та витрат води, стоку зважених на-

носів) та гідрохімічного (мінералізації води) 

режимів р. Дунай на українській ділянці від гід-

роствору м. Рені до м. Ізмаїл, внутрішньорічного 

розподілу стоку води, а також стоку наносів та 

мінералізації вод в різні за водністю роки. 

Результати, отримані в даному дослідженні 

можуть використовуватися при обґрунтуванні 

ефективності регулювання режимом української 

частини р. Дунай з метою водопостачання і зро-

шування, що сприятиме соціально-економічному 

розвитку всього Придунайського регіону в ціло-

му. 

 
2. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБ-

ЛІКАЦІЙ 
 

Гідрологічний і гідрохімічний режими гирлової 

області Дунаю (в межах України), як й інших річок 

знаходяться під впливом як природних, так і антро-

погенних чинників, пов’язаних з використанням 

водних ресурсів (водопостачання, водні меліорації, 

рибне господарство) та регулюванням стоку гідро-

технічними спорудами, а також кліматичними змі-

нами, що викликані підвищенням температури по-

вітря, просторовими і тимчасовими змінами режи-

мів опадів і випаровування [5].  

Величина середнього багаторічного стоку в гир-

лі р. Дунай, що вказана в літературних джерелах 

різних років [4-8] коливається в межах від 183 до 

291 км
3
/рік. Як відомо [5], існує декілька причин, 

пов’язаних з тим, що існують протиріччя стосовно 

оцінки стоку Дунаю – це різна довжина рядів для 

розрахунків річного стоку, різні та не визначені 

місця вимірів витрат води та різні методи вимірів та 

розрахунків стоку річки. На основі досліджень ба-

гаторічних коливань річного стоку р. Дунай в робо-

тах [5-7] стік річки прийнятим близьким 

200 км
3
/рік, але за різні періоди осереднення. В [9] 

річний об’єм стоку р. Дунай у створі Ізмаїльський 

Чатал, визначений за період 1931-2005 рр. і стано-

вить 202 км
3
/рік.  

Дослідженням водного режиму міжнародної рі-

чки Дунай присвячені чисельні дослідження авторів 

[10-16], що узагальнені в [17]. Потепління клімату є 

домінуючим фактором змін водних ресурсів і ре-

жимів стоку води в басейні річки Дунай [18-20]. 

Так, при збільшенні середньорічної температури 

повітря, відбувається зменшення частки снігу в 

осінні і зимові місяці року, що призводить до зага-

льних тенденцій до зменшення річкового стоку 

навесні та збільшення його в осінньо-зимовий пері-

од. При цьому збільшується амплітуда між найбі-

льшими і найменшими витратами води, а також 

відбувається зміщення пікових значень тало-

дощового стоку до початку календарного року [21]. 

Антропогенний вплив на середній стік води оціне-

ний в роботі [5] як не значний та складає не більше 

8 % безповоротних втрат води. При аналізі форму-

вання гідрологічного режиму в гирлі Дунаю авто-

рами [22] здійснено оцінку як природних, так і ан-

тропогенних змін стоку води.  

Режим та умови формування стоку зважених на-

носів української дельти Дунаю розглянуті в робо-

тах дослідників різних років В. Н. Михайлова [5], 

Є. А. Левашової та ін. [8], Ю. Д. Шуйського [23], 

О. І. Чероя [24]. В роботах розглянуті питання оцін-

ки середньобагаторічних величин стоку наносів 
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Дунаю [5, 8], балансу наносів у формуванні Кілій-

ської дельти [8], перерозподілу стоку води та нано-

сів в рукавах дельти в умовах антропогенних та 

природних перетворень [5, 23, 24]. 

Середні багаторічні величини стоку зважених 

наносів Дунаю коливаються, як і для стоку води, в 

широких межах – від 42 до 84 млн. т/рік [5]. Однак 

будівництво гребель, забір дунайської води для 

потреб побутових, сільськогосподарських, промис-

лових та ін. потреб призвели до зменшення скидів 

річкових наносів.  

В зарубіжній літературі дослідженням режиму 

стоку наносів р. Дунай присвячені роботи авторів 

Придунайських країн [25-28]. В них досліджуються 

багаторічні процеси формування, міграції наносів, 

режими відкладень як у просторі, так і в часі на 

основі використання сучасних методів вимірювання 

швидкості течії і зважених наносів, транспортуван-

ня зваженого осаду річками і струмками, що стіка-

ють в озера та ін. 

Дослідженням мінералізації та гідрохімічного 

режиму вод річок, у тому числі й р. Дунай (україн-

ська частина), що залежать від впливу природних і 

антропогенних чинників, присвячені роботи авторів 

[29, 30]. Роль антропогенних чинників зростає по 

мірі розвитку господарського освоєння території та 

використання вод [31]. 

Природні чинники визначають географічну зо-

нальність в хімічному складі вод. Вплив місцевих 

азональних чинників, до яких можна віднести гео-

логічну будову, генезис, морфологію, температур-

ний режим визначають сольовий склад та гідрохімі-

чний режим річки [30]. 

Таким чином, на основі аналізу виконаних дос-

ліджень постає завдання вивчення гідрологічного і 

гідрохімічного режимів української ділянки 

р. Дунай при подовженні часових рядів спостере-

жень, змін кліматичних умов формування та 

_нтрепогенних впливів на окремі складові режимів 

річки.  

 
3. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Об’єктом дослідження є окремі складові гід-

рологічного режиму рівнів та витрат води, стоку 

наносів, гідрохімічного режиму на ділянці 

р. Дунай від гідроствору м. Рені (54 миля) до 

м. Ізмаїл (115 км). Ця ділянка розташована ниж-

че від гирла р. Прут (м. Рені) до місця дещо ни-

жче роз’єднання Дунаю на Кілійський і Тульчи-

нський рукави (м. Ізмаїл) і має довжину 21 км. 

Вихідні матеріали. При аналізі окремих скла-

дових гідрологічного режиму ділянки Дунаю від 

м. Рені до м. Ізмаїл як вихідні дані по стоку води 

використані матеріали Державного водного ка-

дастру України [32], монографічні і довідкові 

видання [1, 5, 17, 33-37], спостереження Дунай-

ської гідрометеорологічної обсерваторії (ДГМО, 

м. Ізмаїл). В даний час стандартна мережа гідро-

логічних спостережень на українській пригирло-

вій частині р. Дунай складається з 6 річкових 

постів, з яких два вимірюють витрати води ‒ 

р. Дунай – м. Рені, г/с 54 миля (період дії 

з 1959 р.) і р. Дунай, Кілійське гирло – м. Ізмаїл, 

г/с 115 км (діє з 1928 р.). Дані про рівні води на 

постах м. Рені і м. Ізмаїл відносяться до 1921 р. 

Авторами монографії [5] стокові ряди були 

подовжені шляхом складення унікального за 

тривалістю зведеного ряду спостережень 1840-

2002 рр. (163 роки) за стоком води Дунаю у ве-

ршині дельти (г/с 54 миля). З цією метою серед-

ньомісячні та середньорічні витрати води за пе-

ріод з 1840 по 1920 рр. були розраховані автора-

ми [5] за прив’язкою до рівнів води на румунсь-

кому г/п Тульча (за даними доктора К. Бондара, 

Румунія [6]). За допомогою багаторічної кривої 

витрат води в ДГМО авторами [5] проведені 

розрахунки щоденного стоку у м. Рені за період, 

починаючи з 1921 р. У 2000 році координати 

багаторічної кривої були уточнені у зв’язку з 

будівництвом захисної дамби уздовж правого 

берега Дунаю (в 1987-1991 рр.). При цьому від-

бувалося підвищення рівнів води під час весня-

них водопіль та розмив русла річки, що призвело 

до зниження рівнів води під час низької водності 

при однакових витратах води у вершині дельти 

Дунаю [5]. Дані по стоку зважених наносів для 

поста м. Рені були відновлені авторами [5] ана-

логічно стоку води з 1840 р. 

Таким чином, до статистичного аналізу авто-

рами даної роботи був прийнятий часовий ряд 

спостережень за витратами води на р. Дунай – 

м. Рені (г/с 54 миля) та р. Дунай – м. Ізмаїл 

(г/с 115 км) тривалістю з 1840 по 2015 рр. (для 

середньорічних) і за період з 1921-2015 рр. (для 

максимальних та мінімальних) річних витрат 

води. Дані по витратах води на гідрологічному 

посту Ізмаїл (115 км) за попередні роки надані 

Дунайською ГМО. Стік зважених наносів дослі-

джений за період 1840-2015 рр. на посту м. Рені і 

з 1978-2015 рр. – м. Ізмаїл.  

Слід зазначити, що в режимних виданнях 

України [32] дані про рівні води з 1945 р. по 

посту Рені і з 1921 р. – по м. Ізмаїл. Середні і 

характерні витрати води за багаторічний період, 

а також витрати зважених наносів наводяться за 

період 1978-2015 рр. 

Для характеристики режиму мінералізації 

р. Дунай використані матеріали по середнім річ-

нім їх величинам за період 1981-2015 рр. в ство-
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рах м. Рені та м. Ізмаїл. 

Методика дослідження полягає в аналізі бага-

торічних рядів спостережень та встановлення 

тенденцій змін гідрологічних і гідрохімічних 

характеристик у багаторічному періоді, внутрі-

шньорічного їх розподілу за роками водності 

р. Дунай (на ділянці м. Рені та м. Ізмаїл) [38]. 

 
4. ОПИС І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

4.1 Гідрологічний режим рівнів води 
 

На рівневий режим дельти Дунаю визначаль-

ний вплив має внутрішньорічна мінливість стоку 

води, згінні та нагінні явища гирлового узмор’я, 

льодові утворення, будівництво гідротехнічних 

споруд (гребель обвалування, дамб та ін.). 

У річному ході рівнів води в гирловій ділянці 

Дунаю виявляються такі сезонні коливання, як 

весняно-літнє водопілля, літньо-осіння межень, 

осінні паводки, зимова межень та зимові павод-

ки [3-5]. У зимовий період режим рівнів води 

характеризується нестійкістю і в значній мірі 

визначається погодними умовами на водозборі. 

Сталі низькі рівні води спостерігаються у мороз-

ні зими, зазвичай у січні-лютому. В теплі зими, 

коли льодові явища відсутні відбувається фор-

мування декількох паводкових хвиль.  

Суттєвий вплив на рівневий режим дельти 

Дунаю мають явища згінних та нагінних коли-

вань, які з’являються у Приморській частині 

дельти і розповсюджуються (особливо при силь-

них вітрах, швидкістю понад 10 м/с) вверх за 

течією води в річці (або дельтових рукавах). 

Згони обумовлюються вітрами західних напря-

мів, а нагони – східних [5]. 

Характерною особливістю льодового режиму 

Дунаю є крайня нестійкість льодових фаз [3-5]. 

Льодостав спостерігається не кожного року.  

На нижньому Дунаї ймовірність льодоставу 

становить 40-75 %. Повторні замерзання і розк-

риття тут рідкісні. 

Дослідження статистичних характеристик 

льодових явищ в дельті Дунаю пов’язані в нау-

ковій літературі з встановленням емпіричної 

ймовірності дат появи льодових явищ та дат 

утворення льодоставу [5, 39], побудовою емпі-

ричних кривих забезпеченості цих дат та повто-

рюваності випадків наявності льодових явищ та 

льодоставу [39]. В роботі [40] авторами 

Л. О. Горбачовою і Б. Ф. Христюк встановлено, 

що в цілому існує однорідність в рядах дат появи 

льодових явищ, їхньої тривалості, та дат очи-

щення від льоду, а також багаторічна цикліч-

ність в коливаннях цих дат з поступовим змен-

шенням з 70-х років минулого сторіччя тривало-

сті періоду з льодовими явищами. 

Характерні за багаторічний період рівні води 

(середній, вищий і нижчий за рік) наведені у 

табл. 1 (для річок з нестійким льодоставом) [32].  

Так, у м. Рені (за період 1945-2015 рр.) середній 

максимальний рівень води становить 438 см 

(4,74 м БС-77). Найбільший максимум досягав 

581 см (6,17 м БС-77) у 2010 р., а найменший 

рівень води - до мінус 40 см (мінус 0,17 м БС) у 

1953 р. Середні коливання рівнів води за рік 

становлять 3,91 м, при найбільших – 5,34 м 

(у 1985 р.). Середній за багаторічний період 

1945-2015 рр. рівень води посту м. Рені дорівнює 

233 см (2,62 м БС до 1976 і БС-77), причому за 

період 1921-2015 рр. рівень води майже не змі-

нився (2,60 м БС до 1976 і БС-77).  

Максимальний багаторічний рівень води у 

вершині Килійського рукава (у м. Ізмаїл) за 

період 1921-2015 рр. становить 303 см (2,85 м 

БС-77), найвищий – 420 см (3,97 м БС) 

 

 

Таблиця 1 ‒ Характерні рівні води р. Дунай 

Table 1 - Characteristic water levels of the Danube River 
 

Характе-

ристика 

Середній 

рівень за рік 

Вищий рівень за рік, см Нижчий рівень за рік, см 
Коливання рівня за рік, 

см 

середній вищий середній нижчий середній 
Найбіль-

ший 

р. Дунай – м. Рені (відмітка нуля поста 0,23 м БС до 1976 р.; відмітка нуля поста 0,36 м БС-77) 

1945–2015 рр. [32] (1921-2015 рр.) 

рівень води 233 (232) 438 581 44 -40 (-66) 391 534 

дата - 
12.04 

 

06.07.2010 

 

17.10 

 

29.12.1953 

(28.10.1921) 
 1985 

р. Дунай, Кілійське гирло – м. Ізмаїл (відмітка нуля поста -0,23 м БС до 1976 р.; 

відмітка нуля поста -0,18 м БС-77) 1921–2015 рр. [32] 

рівень води 167 303 420 39 -30 265 369 

дата - 22.04 22.05.1970 01.11 30.10, 01.11.1921  1942 
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у 1970 р. (близький до забезпеченості водності 

року Р=1 %), а найнижчий – мінус 30 см (мінус 

0,53 м БС) у 1921 р. (близький до Р=90 %). Річна 

амплітуда коливань рівнів води при цьому ста-

новить 2,65 м, а найбільша – 3,69 м (1942 р.). 

Середній за багаторічний період рівень води 

посту м. Ізмаїл становить 167 см (1,47 м БС до 

1976 і БС-77) (1921-2015 рр.). 

Часові тенденції середніх, максимальних і мі-

німальних рівнів води (за період 1921-2015 рр.) 

показують наявність слабко вираженого зрос-

тання рівнів води протягом тривалого часу, що 

більш відчутно для максимальних їх величин 

(рис.1). 
 

 

 
 

Рис. 1 – Хронологічні графіки середніх (1840-2015 рр.), 

максимальних і мінімальних (1921-2015 рр.) рівнів води 

р. Дунай – м. Рені, см 

Fig. 1 -- Chronological graphs of average (1840-2015), maximum 

and minimum (1921-2015) water levels of the Danube River  at 

Reni, cm 

 

Внутрішньорічний хід середніх, максималь-

них і мінімальних місячних рівнів води р. Дунай 

у м. Рені і м. Ізмаїл показує загальну  

синхронність їх коливань при найвищих місяч-

них рівнях у квітні і травні (в багатоводні роки 

високі рівні відзначалися майже протягом п’яти 

місяців), а найменші місячні рівні води практич-

но завжди припадають на початок осені (рис. 2). 

 

4.2 Гідрологічний режим витрат води 
 

Основна частина водного стоку Дунаю фор-

мується в верхній і особливо середній течії річ-

ки, де Дунай перетинає Південні Карпати. На 

Нижньому Дунаї і в дельті річки для режиму 

стоку води характерні добре виражене тривале 

 

 

 
а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 2 ‒ Внутрішньорічний хід середніх, максимальних і 

мінімальних місячних рівнів води р Дунай у м. Рені (а) та у 

м. Ізмаїл (б) (за період 1921-2015 рр.) 

Fig. 2 - Annual distribution of average, maximum and minimum 

monthly water levels of the Danube River at Reni (a) and Izmail 

(b) (for the period 1921-2015) 

 

за часом і високе весняно-літнє водопілля, сфо-

рмоване талими сніговими і дощовими водами, і 

літнє-осіння межінь. Весняно-літнє водопілля 

складається з декількох повеневих хвиль, які 

формуються на Середньому та Нижньому Дунаї 

і звичайно відмічається в березні – липні, часто 

на нього припадає річний максимум стоку. Най-

менші витрати води спостерігаються в літню-

осінню межінь в період з серпня по жовтень. У 

сучасних умовах на частку весняного водопілля 

припадає 50,7-60 % річного стоку води [5, 32]. 

За даними режимних видань України, тобто 

для періоду осереднення 1978-2015 рр. [32] се-

редні річні витрати води спостерігалися рівними 

6660 м
3
/с (м. Рені, гідроствор 54 миля) і 

3730 м
3
/с (м. Ізмаїл, гідроствор 115 км), при 

об’ємах стоку за рік 210 млн. м
3
 та 118 млн. м

3
, 

відповідно (табл. 2). При цьому за зведеним ча-

совим рядом середні річні витрати води за пері-

од 1840-2015 рр. становлять в створах м. Рені – 

6355 м
3
/с і м. Ізмаїл – 3695 м

3
/с, що на 4,6 і 1,0 % 
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нижче від значень річних витрат води періоду 

осереднення 1978-2015 рр., відповідно. 

За період 1840-2015 рр. найбільші середні рі-

чні витрати води відзначалися: в 1940 р. – 

9520 м
3
/с і 5570 м

3
/с, в 1941 р. – 9950 м

3
/с і 

5820 м
3
/с, в 1970 р. – 9620 м

3
/с і 5540 м

3
/с, у 

2010 р. – 9470 м
3
/с і 5070 м

3
/с, а найменші: в 

1863 р. – 3610 м
3
/с і 2110 м

3
/с, в 1921 р. – 

3910 м
3
/с і 2290 м

3
/с та в 1990 р. – 4190 м

3
/с і 

2550 м
3
/с, відповідно в м. Рені і м. Ізмаїл. 

Найбільші витрати води (отримані по строко-

вих спостереженнях за рівнем води), зазвичай в 

період весняно-літнього водопілля, в середньому 

за період 1978-2015 рр. становлять 11800 м
3
/с 

(м. Рені) і 6440 м
3
/с (м. Ізмаїл), з абсолютним 

максимумом у липні 2010 р. – 15500 м
3
/с і 

8960 м
3
/с, відповідно (табл. 2). Такі величини за 

період зведеного ряду (1921-2015 рр.) на 4,5 і 

3,1 %, відповідно, є нижчими за дані режимного 

видання [32]. 

За період 1921-2015 рр. найбільші річні ви-

трати води коливалися в залежності від водності 

року від 6670 м
3
/с до 16000 м

3
/с (м. Рені) і 

3740 м
3
/с до 8960 м

3
/с (м. Ізмаїл). Найбільш ви-

сокі водопілля відмічені у 1942 р. (15300 м
3
/с і 

8490 м
3
/с), 1970 (16000 м

3
/с і 8380 м

3
/с), 1980 

(15500 м
3
/с і 8160 м

3
/с), 1981 (15000 м

3
/с і 

7930 м
3
/с), 1988 (14400 м

3
/с і 7620 м

3
/с), 2006 

(14900 м
3
/с і 8410 м

3
/с), а також у 2010 р. 

Літньо-осінній мінімум є найнижчим протя-

гом року. В режимному виданні [32] найменші 

зимові витрати води (отримані по строкових 

спостереженнях за рівнем води) вибрано за пері-

од від початку появи більш-менш стійких льодо-

вих явищ восени попереднього року до початку 

весняної повені в поточному році. В середньому 

за період 1978-2015 рр. їх величини становили 

3120 м
3
/с (м. Рені) і 1830 м

3
/с (м. Ізмаїл), з абсо-

лютним мінімумом 2000 м
3
/с (13.09.1990) і 

1100 м
3
/с (05-11.09.2003), відповідно (табл. 2). 

Так само ж оцінені величини найменших річних 

витрат води за період зведеного ряду (1921-

2015 рр.), які на 6,2 і 1,1 %, відповідно також є 

нижчими за осереднені величини найменших 

витрат води періоду 1978-2015 рр. За період 

1921-2015 рр. найменші витрати води коливали-

ся від 1280 м
3
/с до 6140 м

3
/с (м. Рені) і 1030 м

3
/с 

до 3460 м
3
/с (м. Ізмаїл). 

В результаті аналізу багаторічних характери-

стик виконаний аналіз звідного багаторічного 

ряду середніх річних (за період 1840-2015 рр., 

тривалістю 176 років) та максимальних і мініма-

льних (1921-2015 рр., періодом 95 років) витрат 

води р. Дунай – м. Рені. Він показав наявність 

слабко вираженого майже вікового тренду до 

підвищення максимальних витрат води та не 

значного підвищення середніх і мінімальних 

витрат води (рис. 3). Аналогічні тенденції відмі-

чаються й для рівнів води. 

 
 

 

Таблиця 2 - Середні і характерні витрати води р. Дунай (період 1978-2015 рр.) [32] 

Table 2 - Average and characteristic discharges of the Danube River (period 1978-2015) [32] 
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Характерні витрати води 

найбільша найменша 

м3/с дата м3/с дата 

р. Дунай – м. Рені  (гідроствор 54 миля). 

Площа  водозбору 811 000 км2 

Середня 6660 8,21 259 210 11800 - 3120 - 

Hайбiльша 9470 11,7 369 299 15500 06.07.2010 5470 12.11.2010 

Hайменша 4190 5,17 163 132 6670 25.12.1990 2000 13.09.1990 

р. Дунай, Кiлiйське гирло – м. Iзмаїл (гiдроствор 115 км). 

Площа водозбору 813 000 км2 

Середня 3730 4,59 145 118 6440 - 1830 - 

Hайбiльша 5070 6,24 197 160 8960 07.07.2010 2870 13.11.2010 

Hайменша 2550 3,14 99 80,4 3920 26.12.1990 1100 05-11.09.2003 (6) 
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Рис. 3 – Хронологічні графіки середніх (1840-2015 рр.), максимальних і мінімальних (1921-2015 рр.) витрат води р. Дунай – 

м. Рені, м3/с 

Fig. 3 - Chronological graphs of average (1840-2015), maximum and minimum (1921-2015) discharges of the  Danube  River at Reni, 

m3 s-1 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис. 4 ‒ Внутрішньорічний хід середніх, максимальних і мінімальних місячних витрат води Дунаю у м. Рені (а) і м. Ізмаїл 

(б) (за період 1960-2015 рр.) 

Fig. 4 - Annual distribution of average, maximum and minimum monthly discharges of the Danube river in Reni (a) and Izmail (b) (for 

the period 1960-2015) 

 

Внутрішньорічний хід середніх, максималь-

них і мінімальних місячних витрат води Дунаю у 

м. Рені і м. Ізмаїл (1960-2015 рр.) (рис. 4) пока-

зав, що найбільша доля стоку припадає на вес-

няно-літній період формування водопілля (за-

звичай у багатоводні роки максимуми водопілля 

зміщуються до більш пізніх дат – травень-

червень), а найменша – восени періоду форму-

вання меженного стоку. Крім того, у внутріш-

ньорічному розподілі максимальних місячних 

величин стоку води вираженим є підвищення 

стоку в листопаді. В розподілі мінімальних міся-

чних значень стоку води внутрішньорічний роз-

поділ менш виражений. 

4.3 Гідрологічний режим стоку наносів 
 

Режим стоку наносів української частини Ду-

наю відрізняється значною різноманітністю і 

визначається, головним чином, гідрологічним 

режимом і стоком наносів верхньої і середньої 

частин річки, а також гірських річок (Тиса, Ла-

ториця, Уж, Прут), які стікають зі схилів Україн-

ських Карпат і знаходяться в басейні Дунаю [3-

5]. Річки мають паводковий режим стоку та ви-

носять значну кількість твердих осадів зі своїх 

басейнів. Так, найбільшу кількість наносів річки 

переносять у період весняного водопілля (48-

50 % річної суми зважених наносів) та літніх 

паводків (36-43 %), а найменшу – в осінній  
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Рис. 5 – Хронологічні графіки середньорічних витрат зважених наносів та витрат води (1840-2015) р. Дунай ‒ м. Рені 

(у модульних коефіцієнтах) 

Fig. 5 - Chronological graphs of the average annual of suspended sediment discharges and discharges (1840-2015) of the Danube 

River at Reni (in modular coefficients) 

 
період (7-15 %) [3]. Важливу роль стік води та 
нано-сів Дунаю відіграє в режимі Придунайсь-
ких озер в періоди вільного надходження річко-
вої води до водойм цих озер [5]. Побудований 
суміщений хронологічний графік середніх річ-
них витрат зважених наносів та витрат води (у 
вигляді їх модульних коефіцієнтів) на р. Дунай – 
м. Рені (за період 1840-2015 рр.), показав наяв-
ність вираженого тренду до зменшення стоку 
зважених наносів на фоні не значного підвищен-
ня середньорічних витрат води (рис. 5). Най-
більш інтенсивне зниження витрат зважених 
наносів відбувається у сучасний період водності 
р. Дунай (1990-2015 рр.). 

Внутрішньорічний розподіл стоку зважених 
наносів у дельті р. Дунай тісно пов’язаний з вну-
трішньорічнім розподілом стоку води річки. 
Збільшення стоку води зазвичай супроводжуєть-
ся збільшенням зважених наносів [5]. 

В роботі здійснений внутрішньорічний роз-
поділ середньомісячних витрат зважених наносів 
р. Дунай по створах Рени і Ізмаїл для характер-
них за водністю років (за період 1978-2015 рр.). 
Графіки внутрішньорічного ходу витрат зваже-
них наносів в групах різних за водністю років 
показані на рис. 6. Так, для обох постів в багато-
водні та середньоводні роки величини стоку 
наносів в період весняного водопілля найбільш 
високі і майже однакові для цих років, нижчі 
вони у маловодні роки. Найменші у році величи-
ни витрати зважених наносів спостерігаються в 
період межені (у жовтні та листопаді) і не зале-
жать від водності року. При цьому спостеріга-
ється зменшення витрат наносів по довжині річ-
ки від м. Рені до м. Ізмаїл. 

а)  

 

б) 

 

Рис. 6 – Внутрішньорічний розподіл витрат зважених 

наносів р. Дунай у м. Рені (а) та м. Ізмаїл (б) (за період 

1978-2015 рр.) 

Fig. 6 - Annual distribution of suspended sediment discharges 

of the Danube River at Reni (a) and Izmail (b) (for the period 

1978-2015) 
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4.4 Гідрохімічний режим мінералізації води 
 

Води гирлової області річки Дунай є основ-

ним джерелом прісної води для водопостачання, 

зрошування, риборозведення в посушливому 

регіоні півдня України, а також для наповнення 

водою Дунайських озер. Тому вивчення гідрохі-

мічного режиму р. Дунай на українській ділянці 

нижче м. Рені має важливе значення при вирі-

шенні різних дослідницьких завдань. Основним 

фактором, який обумовлює сольовий режим ни-

жньої ділянки р. Дунай є водний режим річки. 

Збільшення річкового стоку річки, яке відбува-

ється в теплу пору року, обумовлюється припли-

вом з верхніх ділянок мало мінералізованої талої 

та дощової води. У холодну пору року приплив 

цієї води значно зменшується, що призводить до 

підвищення мінералізації води [5, 37].  

В даній роботі виконаний аналіз багаторічно-

го ряду (1981-2015 рр., тобто періодом 35 років) 

середньої річної мінералізації води р. Дунай в 

створах м. Рені та м. Ізмаїл. Побудований сумі-

щений хронологічний графік середніх річних 

величин мінералізації та витрат води (у вигляді 

їх модульних коефіцієнтів) р. Дунай ‒ м. Ізмаїл, 

показав наявність тенденцій до зменшення міне-

ралізації на фоні не значного підвищення серед-

ніх річних витрат води (за період сумісних спо-

стережень) (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7 – Хронологічні графіки середньорічної мінералізації 

води (1981-2015) та витрат води (1840-2015) р. Дунай ‒ 

м. Ізмаїл (у модульних коефіцієнтах) 

Fig. 7 - Chronological graphs of average annual of mineralization 

(1981-2015) and discharges (1840-2015) of the Danube River at 

Izmail (in modular coefficients) 

 

Внутрішньорічний розподіл величин мінера-

лізації води р. Дунай по створах Рени 

(г/с 54 миля) і Ізмаїл (г/с 115 км) було дослідже-

но у зв’язку з розподілом років за їх водністю (за 

період 1981-2015 рр.). З цією метою для багато-, 

середньо- та маловодних років встановлені усе-

реднені значення мінералізації Дунайської води 

по місяцях року і побудовані графіки внутріш-

ньорічного ходу середньомісячної мінералізації 

р. Дунай в м. Ізмаїл в роки різної водності 

(рис. 8). 

В цілому внутрішньорічний розподіл значень 

мінералізації води р. Дунай за даний період мало 

залежить від його водності. Але ж для всіх груп 

водності років виділяються періоди, які 

пов’язані з фазами водного режиму річки протя-

гом року та господарським використанням вод, у 

тому числі водообміну з озерами. У середньово-

дні роки значення мінералізації у м. Ізмаїл коли-

ваються в межах 377 мг/дм
3
 до 425 мг/дм

3
, а в 

багатоводні – 368 мг/дм
3
 до 411 мг/дм

3
, тобто 

мають близькі значення. 

 

 
 

Рис. 8 ‒ Внутрішньорічний розподіл мінералізації води 

р. Дунай ‒ м. Ізмаїл (за період 1981-2015 рр.) 

Fig. 8 - Аnnual distribution of mineralization of the Danube River 

at Izmail (for the period 1981-2015) 

 
5. ВИСНОВКИ 

 

Дане дослідження показало, що вивчення 

окремих складових гідрологічного та гідрохіміч-

ного режимів річки Дунай (в межах України) є 

практично необхідним у зв’язку з широким ви-

користанням вод для водопостачання і зрошен-

ня, а також для більш ефективного регулювання 

водно-сольового балансу Придунайських озер, 

для яких прісні води р. Дунай є основним дже-

релом їх водооновлення. 

Результатами статистичного аналізу багаторі-

чних рядів спостережень на р. Дунай на ділянці 

м. Рені ‒ м. Ізмаїл стали наступні:  

1. Часові тренди середніх, максимальних і мі-

німальних рівнів води (за період 1921-2015 рр.) 

показують наявність слабко вираженого зрос-

тання рівнів води протягом тривалого часу, з 

більш вираженим трендом для максимальних 
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рівнів води; їх внутрішньорічний хід показує 

загальну синхронність коливань. 

2. Встановлено, що за зведеним часовим ря-

дом середні (за період 1840-2015 рр., тривалістю 

176 років), найбільші і найменші (1921-2015 рр., 

періодом 95 років) річні витрати води на 1,0-

6,2 % нижче від значень цих величин періоду 

осереднення 1978-2015 рр., відповідно. При 

цьому має місце наявність слабко вираженого 

тренду до підвищення максимальних витрат 

води та не значного зростання середніх і мініма-

льних витрат води, а у внутрішньорічному ході 

більш вираженими сезонними коливанням відрі-

зняються максимальні місячні величини стоку 

води.  

3. Виявлено наявність вираженого тренду до 

зменшення стоку зважених наносів на р. Дунай – 

м. Рені (за період 1840-2015 рр.) на фоні не знач-

ного підвищення середніх річних витрат води. 

Найбільш інтенсивне зниження витрат зважених 

наносів відбувається у сучасний період водності 

р. Дунай (1990-2015 рр.). 

Здійснений внутрішньорічний розподіл сере-

дньомісячних витрат зважених наносів р. Дунай 

для характерних за водністю років (за період 

1978-2015 рр.) показав, що в багатоводні та се-

редньоводні роки найбільші величини стоку 

наносів спостерігаються в період весняного во-

допілля, а найменші – в період межені і не зале-

жать від водності року. При цьому спостеріга-

ється зменшення витрат наносів по довжині річ-

ки від м. Рені до м. Ізмаїл. 

4. Хронологічний графік середніх річних ве-

личин мінералізації та витрат води р. Дунай 

(1981-2015 рр., періодом 35 років) показав наяв-

ність до зменшення мінералізації на фоні не зна-

чного підвищення середніх річних витрат води; 

у внутрішньорічному розподілі значень мінера-

лізації води у всі групи водності років виділя-

ються періоди, які пов’язані з фазами водного 

режиму річки протягом року та господарським 

використанням вод. 

Таким чином, незначне підвищення у багато-

річному періоді стоку води р. Дунай на ділянці 

м. Рені ‒ м. Ізмаїл буде сприятиме розвитку гос-

подарства і водопостачання регіону, зрошувано-

го землеробства, регулюванню наповнення При-

дунайських озер слабко мінералізованими річ-

ними водами. При цьому зменшення стоку зва-

жених наносів буде стримувати замулення підві-

дних каналів, що з’єднують озера з р. Дунай, що 

забезпечить покращення водообміну озер пріс-

ними водами річки. 
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Introduction. This investigation aims at studying the individual components of the 

hydrological and hydrochemical regimes of the Danube River (within Ukraine) in connection with 

the widespread use of the river's water for water supply and irrigation in the southern region, as 

well as to ensure more effective regulation of water-salt regime of the Danube lakes using the 

Danube River as a main source for their water renewal. One of important aspects includes the 

study of the regime of the Danube River's suspended sediments brought to its delta due to their 

impact on the formation of the delta at the river's mouth of as well as due to the impact on siltation 

of deltaic and pre-delta lakes and canals connecting the lakes with the Danube River. 

Purpose. The purpose of the work is to study long-term and current trends related to changes in 

hydrological (water levels and discharges, suspended sediments runoff) and hydrochemical 

(mineralization) regimes of the Danube River within the Ukrainian interval from Reni to Izmail, 

internal annual distribution of water runoff, as well as suspended sediments runoff and 

mineralization during the years of varying water content. 

 Results. The statistical analysis of long-term series of observations over the Danube River 

within the interval from Reni to Izmail resulted in discovering that time trends of average, 

maximum and minimum water levels (1921-2015) and discharges (1840-2015) indicate the 

presence of a weak increase in their growth over time, with a more pronounced increase in 

maximum water levels or discharges. The annual distribution shows the general synchronicity of 

fluctuations in runoff characteristics, and the maximum monthly values of water discharge differ 

have more pronounced seasonal fluctuations. 

The study shows the presence of a pronounced trend to reduction of suspended sediments 

runoff of the Danube River at Reni (for the period of 1840-2015), with their most intensive 

decrease over the period of 1990-2015. Annual distribution of average monthly suspended 

sediments runoff of the Danube River for the years with typical water content (for the period of 

1978-2015) showed that they have seasonal fluctuations. At the same time, there is a decrease in 

the suspended sediments runoff along the length of the river from Reni to Izmail.  

The long-term course of average annual mineralization values of the Danube River at Izmail 

(1981-2015) is characterized by their decrease against the background of a small increase in 

average annual discharges. As per the annual distribution of mineralization values associated with 

all water content groups there are the periods related to the phases of the river's yearly water 

regime during and the economic use of water. 

Conclusion. Thus, the increase in the long-term period of the Danube River runoff within the 

interval from Reni to Izmail will contribute to the development of the region's economy and water 

supply, irrigated farming, regulation of the Danube Lakes filling with weakly mineralized river 
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water. At the same time, the reduction of the suspended sediments runoff will restrain the siltation 

of the inlet canals connecting the lakes with the Danube River, which will improve the water 

renewal of the lakes with the river's fresh waters.  

Key words: water regime of the Danube River; suspended sediments regime; mineralization; 

long-term tendencies, annual distribution. 
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Данное исследование направлено на изучение отдельных составляющих гидрологи-

ческого и гидрохимического режимов реки Дунай (в пределах Украины) в связи с широ-

ким использованием ее вод для водоснабжения и орошения в южном регионе страны, 

а также для более эффективного регулирования водно-солевого режима Придунайских 

озер, для которых пресные воды Дуная являются основным источником их водовозоб-

новления. 

В результате статистического анализа многолетних рядов наблюдений на р. Дунай на 

участке Рени-Измаил получено, что временные тенденции средних, максимальных и ми-

нимальных уровней (1921-2015 гг.) и расходов (1840-2015 гг.) воды указывают на нали-

чие слабо выраженного их роста в течение многолетнего периода, с более выраженным 

повышением максимальных уровней или расходов воды. Внутригодовой ход показывает 

общую синхронность колебаний характеристик стока, а более выраженными сезонными 

колебаниями отличаются максимальные месячные величины расходов воды. 

Выявлено наличие выраженного тренда к уменьшению стока взвешенных наносов на 

р. Дунай – г. Рени (за период 1840-2015 гг.), с наиболее интенсивным их снижением в 

период 1990-2015 гг. Внутригодовое распределение среднемесячных расходов взвешен-

ных наносов р. Дунай для характерных по водности лет (за период 1978-2015 гг.) пока-

зал, что они имеют сезонные колебания. При этом наблюдается уменьшение расходов 

наносов по длине реки – от г. Рени до г. Измаил. 

В многолетнем ходе средних годовых величин минерализации р. Дунай – г. Измаил 

(1981-2015 гг.) имеет место их уменьшение на фоне незначительного повышения сред-

них годовых расходов воды; во внутригодовом распределении значений минерализации 

воды во все группы водности лет выделяются периоды, связанные с фазами водного ре-

жима реки в течение года и хозяйственным использованием вод. 

Ключевые слова: водный режим р. Дунай, режим наносов, минерализация воды, 

многолетние тенденции, внутригодовое распределение 
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