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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Дунай − другий за величиною річковий басейн Європи. 

У його межах розташовано 19 країн, соціально-економічний розвиток яких тісно 

пов’язаний із всебічним використанням водних ресурсів річки. Це важлива 

транспортна артерія Європи зі статусом міжнародного транспортного коридору. 

Інтенсивне використання вод Дунаю у різних галузях економіки позначилося 

на стані його екосистеми. Починаючи з середини 70-х років ХХ ст., води Дунаю 

зазнають значної евтрофікації (Берлінський М.А., Богатова Ю.І., Гаркавая Г.П. 1998, 

2003, 2014, 2016), спричиненої підвищеним вмістом біогенних елементів. 

Надходження недостатньо очищених комунальних стічних вод призвело до 

забруднення річки органічними речовинами. У його водах відзначається наявність 

таких небезпечних речовин як важкі метали і арсен, пестициди, феноли, 

нафтопродукти та інші мікрополютанти. 

Внаслідок впливу Дунаю, який забезпечує 60% притоку прісної води до 

Чорного моря, спостерігається стійка придонна гіпоксія морського шельфу 

(Берлінський М.А. 2004, 2006, 2012, 2014, 2016).  

На початку 1990 рр. в Україні та країнах Східної Європи змінилися суспільно-

політичні умови, що супроводжувалося істотною економічною кризою і зниженням 

господарського навантаження на водні ресурси річки.  

Спільними зусиллями дунайських країн на чолі з Міжнародною комісією із 

захисту басейну р. Дунай (МКЗД) вдалося значно зменшити антропогенне 

навантаження та скоротити надходження забруднюючих речовин з річковим стоком. 

Разом з тим, екосистема річки не досягла “доброго” екологічного стану, а явища 

гіпоксії шельфової зони, загибель придонної біоти, зниження біорізноманіття до 

цього часу не втратили своєї значимості. 

Незадовільний екологічний стань Дунаю вимагає подальшого продовження 

досліджень у межах української ділянки щодо динаміки змін хімічного складу води 

та впливу на нього різноманітних чинників, що й зумовило актуальність даної 

роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Викладені в 

дисертаційний роботі наукові результати отримані під час проведення досліджень у 

межах державних бюджетних науково–дослідних робіт за безпосередньої участі 

автора як виконавця: № 10/03 “Дослідити умови та виявити основні чинники 

формування хімічного складу та якості поверхневих вод річкових басейнів України” 

(ДР № 0103U006559, 2003–2005 рр.); № 15/04 “Оцінка сучасного екологічного стану 

поверхневих вод України з метою їх ефективного господарського використання” 

(ДР № 0104U006839, 2004–2006 рр.); № 21/06 “Розроблення методології і технології 

прогнозування та оцінки стану поверхневих вод” (ДР № 0106U007590, 2006–

2008 рр.); № 15/09 “Науковий супровід існуючої системи моніторингу поверхневих 

вод України та розроблення принципів та методології її модернізації у відповідності 

з міжнародними стандартами” (ДР № 0109U005588, 2009–2011 рр.); № 9/12 

“Розроблення ГІС– орієнтованої системи для прогнозування виносу компонентів 

хімічного складу поверхневих вод з водозборів річкових басейнів” (ДР № 0112 

U003627, 2012–2014 рр. ); № 8/15 “Розробка методології та методів оцінки хімічного 
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стану поверхневих вод України відповідно до вимог європейських стандартів” (ДР 

№ 0115 U004100, 2015–2017рр.); комплексної програми НАН України: № 15.07 

“Гідрохімічне районування поверхневих вод України за основними показниками 

хімічного складу” (ДР № 0107U009657, 2007–2009 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

дослідженні закономірностей формування стоку розчинених речовин річок 

української частини басейну Дунаю у сучасний період (1990–2012 рр.), визначенні 

основних екологічних впливів та розробленні заходів для їх мінімізації. 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання:  

- виконати кількісну оцінку хімічного стоку р. Дунай у сучасний період та 

дослідити його багаторічну циклічність; 

- ідентифікувати основні еколого-гідрохімічні проблеми української частини 

басейну р. Дунай;  

- визначити граничні екологічні межі винесення компонентів хімічного 

складу; 

- дослідити антропогенний вплив на формування мінералізації води р. Дунай 

у сучасний період; 

- виконати моделювання винесення біогенних елементів з водозбірної площі 

української ділянки басейну р. Дунай у сучасний період; 

- оцінити роль точкових та дифузних джерел надходження біогенних 

елементів у межах окремих субводозборів української частини басейну р. Дунай; 

- розробити рекомендації щодо зменшення забруднення вод Дунаю 

біогенними елементами. 

Об’єкт дослідження: стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах 

України. 

Предмет дослідження: кількісна оцінка винесення розчинених речовин з 

території водозбору, особливості його часової мінливості та способи зниження 

негативного впливу. 

Методи дослідження і вихідна інформація. Застосована у цій роботі 

методологія кількісного визначення стоку розчинених речовин р. Дунай розвиває 

методичні надбання, викладені в роботах А.М Алмазова, 1961, 1962, 1967; 

Я.Д. Никифорова, 1963; О.А. Альокіна, 1962, 1964; Ю.Г.Майстренка, 1967, 

Д.В. Закревського, В.І. Пелешенка, В.К. Хільчевського, 1983; А.М. Ніканорова, 

2011.  

Протягом тривалого часу питанням гідрології та особливостями формування 

дельти Дунаю займалися В.М. Михайлов та М.В. Михайлова (1986, 1988, 1995, 2001, 

2002, 2004), еколого-гідрологічні аспекти висвітлені у роботах В.М. Тімченка та 

Б.І. Новікова (1986, 1987, 1990, 1996, 2000, 2004–2006). Особливостям хімічного 

складу вод Дунаю та шельфової зони Чорного моря присвячені роботи Г.А. Енакі 

(1967, 1969, 1972), Л.О. Журавльової (1973, 1991, 1993 ), П.М. Линника (1984, 1986, 

1987, 1989–1993, 1996, 1997, 2006, 2013); Ю.Б. Набиванця (1991, 2008, 2010, 2016), 

В.І. Осадчого (1993, 2001, 2002, 2006, 2014, 2016), Н.М. Осадчої (1990–1993, 2003, 

2004, 2008, 2012, 2014–2016), А.П. Чернявської (1993), М.А. Берлінського (1998, 

2004, 2012–2016), Г.П. Гаркавої (2000, 2004), Ю.І. Богатової (2004–2006). Після 
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2000 р. роботи з вивчення нижнього Дунаю активізувалися у зв’язку з відновленням 

глибоководного суднового ходу (Берлінський М.А. 2006, 2008, 2009, 2010).  

Оброблення первинної інформації, розрахунки, статистичний аналіз та 

побудова графіків проводилися за допомогою інформаційно-аналітичної системи 

(ІАС) “Aqua Guard”, розробленої в УкрГМІ. Для дослідження тенденції зміни 

концентрацій хімічних речовин за багаторічний період використано програмний 

продукт Фінського метеорологічного інституту, розроблений для оцінювання 

трендів часових рядів на підставі непараметричних критеріїв. 

Оцінка екологічного стану окремих суббасейнів базувалась на Методиці 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (1998); 

типоспецифічній класифікації МКЗД та авторському підході для мінералізації води. 

Вихідними матеріалами для виконання роботи слугували матеріали 

моніторингу ДСНС України за щоденними параметрами водного стоку (1921–

2012 рр.), концентраціями компонентів хімічного складу річок української частини 

басейну Дунаю (1968–2012 рр.); результати транскордонної мережі моніторингу 

МКЗД; матеріали міжнародних експедицій, організованих українською стороною у 

1988 р. і 1990 р.; матеріали державної статистичної звітності щодо скидів 

забруднюючих речовин різними галузями економіки за даними Мінприроди; 

матеріали державної статистичної звітності Держводагенства України (за формою 

2ТП Водгосп). 

Наукова новизна отриманих результатів.  

Уперше:  

- визначено кількісні показники стоку головних іонів, біогенних елементів, 

органічних речовин та специфічних речовин токсичної дії р. Дунай у сучасний 

період (1990–2012 рр.) та показано тенденції їхніх змін; 

- встановлено граничні екологічні межі хімічного стоку для 21 компоненту 

хімічного складу води нижнього Дунаю; 

- побудовано цільову криву щоденного стоку головних іонів р. Дунай; 

- виконано моделювання емісії біогенних елементів з окремих субводозборів 

української частини басейну р. Дунай;  

- кількісно оцінено вплив точкових та дифузних джерел забруднення 

біогенними елементами вод нижнього Дунаю, р. Тиси, р. Прут та р. Сирет;  

- досліджено вплив найбільших міст на формування біогенного забруднення 

води української частини басейну Дунаю.  

Удосконалено:  

- методологію розрахунку винесення розчинених речовин з водозбірної площі 

та характеру його внутрірічного розподілу; 

- методику фазово-циклічної структури хімічного стоку;  

- методологію оцінювання антропогенного впливу на хімічний склад води 

р. Дунай; 

- методологію класифікації концентрацій компонентів хімічного складу за 

витратами води; 

- методичні підходи до оцінювання ролі точкових та дифузних джерел у 

забрудненні р. Дунай на її українській ділянці біогенними елементами. 
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Дістали подальший розвиток: 

- знання щодо впливу водності на показники хімічного стоку р. Дунай; 

- знання щодо тенденцій виносу хімічних речовин водами річок Дунай, Тиса, 

Прут та Сирет за період 1990–2012 рр.;  

- знання щодо трансформації іонного складу води нижнього Дунаю; 

- методи визначення основних екологічних впливів у басейні р. Дунай.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розширенні 

теоретичних і практичних знань щодо умов формування гідрохімічного режиму 

річок української частини басейну Дунаю у сучасний період (1990–2012 рр.). 

Основні наукові положення та висновки дисертаційної роботи доведено до 

конкретних методичних розробок, показано та кількісно оцінено основні чинники 

біогенного забруднення води р. Дунай та обґрунтовано заходи щодо зменшення 

евтрофікації шельфової зони Чорного моря за рахунок впливу р. Дунай. 

Отримані результати можуть бути застосовані для проведення аналізу основних 

впливів під час підготовки планів управління окремих суббасейнів та розроблення 

програми заходів для досягнення річкою “доброго” екологічного стану. 

Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути впроваджені в навчальні 

курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти різних кваліфікаційних рівнів 

вищих учбових закладів відповідного профілю, а також в освітньо–наукову 

програму підготовки аспірантів за спеціальністю “гідрологія суші, водні ресурси, 

гідрохімія” в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН 

України. 

Особистий внесок здобувача полягає у вивченні та аналізі наукової та 

нормативної літератури за темою дисертаційної роботи, підготовці інформаційної 

бази та її математичній обробці, проведенні розрахунку стоку компонентів 

хімічного складу води та оцінки основних тенденцій його змін у сучасний період. 

Автором узагальнено результати багаторічних досліджень щодо гідрохімічного 

режиму річок басейну Дунаю у межах України та показано його особливості у 

сучасний період. Встановлено якість води досліджуваних водних об’єктів, показано 

основні чинники, що її зумовлюють, та обґрунтовано рекомендації для зменшення 

забруднення вод біогенними елементами.  

Основні результати, викладені у дисертації, отримано здобувачем самостійно.  

Постановка наукових задач дисертаційного дослідження, обговорення та 

узагальнення отриманих результатів проведено спільно з науковим керівником. У 

роботах, підготовлених у співавторстві, особистий внесок здобувача поділяється 

порівну з іншими співавторами. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень доповідались автором на міжнародних конференціях придунайських 

країн з гідрологічного прогнозування та обґрунтування водного управління, а також 

Всеукраїнських наукових конференціях “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”: 

XXVI Конференція країн Дунайського регіону з питань гідрологічного 

прогнозування та гідрологічних основ з управління водними ресурсами 

(Деггендорф, Німеччина, 2014 р.); XXVII Конференція країн Дунайського регіону з 

питань гідрологічного прогнозування та гідрологічних основ з управління водними 

ресурсами, (Золоті Піски, Болгарія 2017 р.); II Всеукраїнській науковій конференції 
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“Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (м. Київ, 2003 р.); III Всеукраїнській 

науковій конференції “Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (м. Київ, 2006 р.); VI 

Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю “Проблеми гідрології, 

гідрохімії, гідроекології” (м. Дніпропетровськ, 2014 р.). 

Результати досліджень знайшли своє відображення в наукових звітах за 

відповідними темами, статтях та монографіях УкрГМІ, при підготовці 

Міністерством екології та природних ресурсів України щорічної ”Національної 

доповіді про стан навколишнього природного середовища”.  

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць: 

4 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 стаття в 

закордонному науковому фаховому періодичному виданні, 1 стаття в інших 

наукових періодичних виданнях, 5 тез доповідей і матеріалів всеукраїнських і 

міжнародних наукових конференцій.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, семи розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (163 

джерела, із яких 27 іноземною мовою) та 5 додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 250 сторінок, з яких основний текст викладено на 194 сторінках; включає 

104 таблиці, 95 рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету й основні завдання щодо її реалізації, перераховано основні 

методи дослідження, висвітлено наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів. Відображено зв’язок із науковими програмами і темами, апробацію 

результатів дисертації на конференціях і в публікаціях.  

У першому розділі “Природні умови формування хімічного складу води 

басейну р. Дунай в межах України” виконано аналіз природних умов формування 

водного стоку окремих субводозборів басейну р. Дунай у межах України: нижнього 

Дунаю, басейнів річок Тиси, Прут та Сирет. 

Нижній Дунай розташований у межах Причорноморської низовин і має риси 

типово рівнинної річки. Більша частина басейну р. Тиси знаходиться в горах та 

передгір’ї Карпат, а його п’яту частину займає пласка Закарпатська рівнина. У 

басейні Прута чітко виділяються гірська частина, представлена середньовисокими 

хребтами Карпат, передгірська частина з складним пересічним рельєфом  та 

лівобережна рівнинна ділянка. Верхня частина р. Сирет знаходиться у Східних 

Карпатах, а нижче с. Берегомет вона переходить у передгірно – рівнинну річку з 

широкою долиною. 

Клімат української частини Дунаю змінюється від помірно континентального 

з надлишковим і достатнім зволоженням, нежарким літом, м’якою зимою і теплою 

осінню в Карпатах до помірно континентального зі спекотним сухим літом, з 

відносно короткою м’якою, малосніжною та нестійкою зимою у нижній частині 

р. Дунай. Теплий клімат, достатня кількість опадів сприяли розвитку різноманітного 

рослинного покриву. Українські Карпати відносяться до області широколистяних 

лісів. Рівнинні частини карпатських приток Дунаю розорані під 
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сільськогосподарські угіддя. Нижній Дунай відноситься до зони південного степу з 

високим ступенем розораності. 

Гідрологічний режим карпатських річок характеризується проходженням 

паводків протягом більшої частини року, що визначає широку амплітуду коливань 

рівнів води. Характерною особливістю нижнього Дунаю є рівнинний гідрологічний 

режим з незначною мінливістю сезонного стоку і високою природною 

зарегульованістю, спричиненими трансформацією хвиль стоку верхньої та середньої 

ділянок басейну Дунаю. У зв’язку із складністю режиму стоку нижнього Дунаю 

визначення меж окремих сезонів досить умовне. Разом з тим, найбільше зростання 

витрат води спостерігається навесні внаслідок танення снігу. За цей час формується 

у середньому 45,5% загального стоку води. Стабільність появи та тривалість 

проходження високих витрат води дозволила ідентифікувати цей період як повінь. 

За рахунок дощових паводків формується 36,1% водного стоку нижнього Дунаю, 

водність межені є найменшою (18,4%).  

Багаторічні коливання водного стоку нижнього Дунаю мають фазово-

циклічний характер. За час з початку гідрологічних спостережень налічується 2 

повних цикли водності. Середня норма стоку, а також його мінімальні та 

максимальні показники зменшувались у напрямку від першого до другого циклу. 

У другому розділі “Матеріали та методи досліджень” охарактеризовано 

вихідні дані та методику досліджень. Інформаційною основою слугували 

багаторічні матеріали про щоденні витрати води та щомісячні/щоквартальні дані 

про хімічний склад води, отримані на мережі моніторингу гідрометеорологічних 

організацій ДСНС України у басейні Дунаю. Додатково залучено матеріали 

спостережень транскордонної мережі моніторингу МКЗД, Міжнародних експедицій 

“Голубий Дунай” 1989 р. і 1990 р. 

Схема комплексних гідрохімічних досліджень української частини басейну р. 

Дунай представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Загальна схема комплексних гідрохімічних досліджень басейну р. Дунай в 

межах України. 
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Хімічний стік окремих компонентів розраховувався для річного періоду та у 

межах основних гідрологічних фаз шляхом інтегрування даних про щоденні 

показники стоку відповідного елемента. Для отримання щоденних концентрацій 

хімічних компонентів було проведено графічну інтерполяцію наявних даних 

апроксимуючим поліномом. 

Характеристика внутрішньорічного розподілу була виконана для 

репрезентативних років з різною забезпеченістю водного стоку. 

Для оцінки якості води за показником її мінералізації було розроблено 

ретроспективний метод із застосуванням рекласифікації за кривою забезпеченості 

водного стоку та отримана цільова крива щоденного стоку головних іонів у створі 

м. Рені, що відображає умови з мінімальним антропогенним впливом. 

Для моделювання емісії біогенних елементів використовували напівемпіричну 

концептуальну модель MONERIS, розроблену фахівцями Інституту прісноводної 

екології та рибництва (IGB, Німеччина). 

У третьому розділі “Гідрохімічний режим річок басейну р. Дунай у межах 

України та оцінка їхнього стану за хімічними показниками” досліджено тенденції 

зміни кількісного вмісту окремих показників та виконано оцінку якості води у 

межах окремих суббасейнів Дунаю.  

Середнє багаторічне значення мінералізації води нижньої ділянки у створі 

м. Рені становило 386 мг/дм
3
 з відносно малою амплітудою коливань від 324 до 435 

мг/дм
3
. Води річок Тиса, Прут та Сирет мають середню мінералізацію відповідно 

231, 390 та 355 мг/дм
3 

із значною варіабельністю протягом року, що пов’язано з 

розбавленням під час паводків. За сольовими показниками всі водні об’єкти басейну 

р. Дунай на території України належать до гідрокарбонатно-кальцієвого класу. 

Найбільше біогенне забруднення властиве водам нижнього Дунаю, де 

загальний вміст Nнеорг у середньому становив 1,83 мгN/дм
3
, а Рнеорг – 0,11 мгР/дм

3
. У 

водах карпатських приток середня концентрація Nнеорг варіювала у межах 1,30–1,53 

мгN/дм
3
, фосфатів – 0,03–0,04 мгР/дм

3
. Характерно, що серед різних форм нітрогену 

на нижньому Дунаї домінувала нітратна форма, тоді як у гірських притоках вміст 

амонійної і нітратної форм був приблизно однаковим.  

Забруднення органічними речовинами найбільшою мірою властиве нижньому 

Дунаю, у воді якого середнє значення показника хімічного споживання кисню 

(ХСК) становило близько 19,6 мгО/дм
3
, у водах карпатських річок ХСК варіювало 

від 14,2 до 17,1 мгО/дм
3
. Разом з тим, середнє значення БСК5 за період досліджень у 

всіх суббасейнах коливалось у межах 2,3–2,7 мгО2/дм
3
. 

За період досліджень у поверхневих водах басейну р. Дунай зміна 

концентрацій для усіх груп компонентів хімічного складу води характеризувалась 

низхідним трендом. 

Виконана екологічна оцінка якості вод річок Дунай, Тиса, Прут та Сирет за 

відповідними категоріями (“Методика екологічної оцінки...”, 1998 р.) показала, що 

за багаторічний період вони відносились до II класу і 3-ої категорії, тобто були 

“добрими” за станом, “досить чистими” за ступенем чистоти, мезоевтрофними. У 

маловодний період (1991–1992 рр.) екологічний стан водних об’єктів басейну 

Дунаю погіршувався до “задовільного” стану і “слабкого забруднення” (III клас, 4-а 
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категорія). Найбільший вплив на екологічний стан вод чинили нітроген нітратний та 

нітритний, фосфор ортофосфатів, ферум, купрум, цинк, хром, феноли та СПАР.  

Оцінка стану вод Дунаю за типоспецифічною класифікацією МКЗД показала, 

що середній вміст окремих фізико-хімічних і хімічних компонентів охоплює весь 

діапазон забруднення і варіює від I-го до V-го класів, тобто від “відмінного” до 

“дуже поганого” стану. Найбільший внесок у забруднення нижнього Дунаю вносять 

сполуки неорганічного нітрогену та фосфору, органічні речовини (ХСК), окремі 

метали. Характерно, що на будь-якій фазі водності вміст кисню відповідав 

“задовільному” та “доброму” стану. 

На підставі проведеної оцінки якості води, аналізу водокористування і 

господарського комплексу встановлено наявність забруднення вод р. Дунай 

біогенними елементами, органічними речовинами та специфічними речовинами 

токсичної дії (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Оцінка екологічного стану річок басейну р. Дунай в межах України за 

типоспецифічною класифікацією МКЗД 

 

Визначальним фактором адаптації гідробіонтів до умов середовища є 

загальний вміст солей у воді, що стало передумовою дослідження ступеня 

антропогенного навантаження вод нижнього Дунаю за вказаним показником. Рівень 

впливу оцінювався за окремі періоди, які відображали темпи економічного розвитку 

основних європейських країн. Встановлено, що в сучасних умовах середні значення 

мінералізації за однорідних гідрологічних умов зменшилися порівняно з періодом, 

що охоплює 1974–1990 рр., але були більшими за період 1948–1973 рр., який був 

прийнятий за фоновий. 

Аналіз антропогенного впливу на мінералізацію води провели шляхом 

порівняння кривих щоденного стоку у маловодний (1992 р.) та багатоводний 

(2010 р.) роки з фоновими умовами. У сучасний період спостерігається незначне 

відхилення кривої щоденного іонного стоку від фонових умов. В маловодний рік 
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таке відхилення більше порівняно з багатоводним роком, що пов’язано з різним 

ступенем розбавлення стічних вод (рис. 3). Це дозволило зробити висновок про 

незначний вплив антропогенного чинника на мінералізацію води. 

У четвертому розділі “Оцінка винесення розчинених речовин р. Дунай у 

сучасний період” на основі обробки даних про щоденні концентрації речовин і 

витрати води розраховано стік розчинених речовин р. Дунай та досліджена динаміка 

його змін за сучасний період. 
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Рис. 3. Цільова та фактичні криві щоденного іонного стоку нижнього Дунаю,  

м. Рені, А – маловодний рік (1992); Б – багатоводний рік (2010) 

 

Загальне винесення мінеральних солей з водами Дунаю в сучасний період 

коливалось від 53,4 млн. т/рік у 2003 р. до 110,8 млн. т/рік у 2010 р. та мало 

тенденцію до поступового збільшення. На сучасному етапі величина іонного стоку, 

нормалізована за середньою багаторічною водністю (W=203 км
3
), перевищила 

аналогічний показник 1950-х рр. на 29%, причому ця різниця зростала зі 

збільшенням величини водного стоку.  

Вплив водності на формування іонного стоку Дунаю досліджувався шляхом 

хронологічних графіків, подвійної сумарної кривої та на підставі кореляційного 

аналізу. Ґрунтуючись на відсутності перегинів на подвійній сумарній кривій та 

високому значенні коефіцієнта кореляції (r = 0,92, δr = 0,066) зроблено висновок про 

домінуючий вплив водності на формування стоку головних іонів. 

Аналіз ролі окремих іонів у формуванні іонного стоку Дунаю показав, що 

домінуючим іоном був HCO 

3 , зі стоком якого (RHCO


3
) тісно пов’язане загальне 

винесення розчинених солей (Ri): Ri = 1.7004RHCO


3
 + 11737. 

Характерно, що у сучасний період відносна частка HCO 

3 зменшилася, на фоні 

чого збільшився відносний вміст SO 2
4  і меншою мірою Cl

-
. Серед катіонів 

відмінною рисою було зменшення частки Ca
2+

. Співвідношення Cl
-
+SO 2

4 /HCO 

3

 

нижньої ділянки
 

більше порівняно з середньою і верхньою частинами річки. 

Трансформація іонного складу води нижньої частини Дунаю у сучасний період 

відбувається за рахунок неконсервативної поведінки кальцію. Зарегулювання річки 

призвело до інтенсифікації розвитку фітопланктону, що змістило величину рН води 

у водосховищах у лужну область. В таких умовах розчинність СаСО3 різко 

зменшилась і він частково виводиться із фази розчину. Низький вміст фульвокислот, 

які за рахунок утворення фульватних комплексів кальцію можуть збільшувати 
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розчинність СаСО3 у лужному середовищі, також не сприяє утриманню карбонату 

кальцію у фазі розчину. Про часткове виведення карбонату кальцію на вище 

розташованих ділянках свідчить зменшення індексу насичення води SIСаСО3 на 

ділянці нижнього Дунаю від 1,1 до 3,2 разів. 

Порівняно з іонним стоком винесення біогенних елементів (БЕ), серед яких 

розглядали їхні розчинні неорганічні сполуки, мало значно більшу варіабельність. 

Так, середньорічний стік Nнеорг коливався від 118,1 тис. т/рік (1993 р.) до 829,5 

тис. т/рік (1990 р.), величина стоку Рнеорг змінювалась майже у 5 разів, від 8,8 тис. 

т/рік (2007 р.) до 40,3 тис. т/рік (1994 р.). 

Протягом досліджуваного періоду відзначається тенденція до зменшення 

винесення БЕ. Найбільші показники характерні для початку 1990-х рр., коли 

активно функціонувала економіка країн дунайського басейну. З середини 1990-х 

років внаслідок переходу на інші рейки господарювання та економічної кризи, що 

охопила Україну та інші східноєвропейські країни, величина стоку біогенних 

елементів істотно зменшилася (рис. 4). Особливо цей процес інтенсифікувався з 

2006 р. Очевидно, що на фоні збільшенням водності річки, дали ефект заходи країн 

ЄС, а саме будівництво очисних споруд, поглиблення ступеня очищення стічних 

вод, регулювання використання добрив. 

 
Рис. 4. Різницево-інтегральні криві коливань водного стоку (W) та біогенних 

елементів у басейні р. Дунай, м. Рені, за період 1989–2012 рр. 

 

Величина стоку фосфору, починаючи з 1995 р., також стійко зменшувалась. 

Мінімальні його значення, як і для нітрогену, характерні для останніх років 

досліджуваного періоду. Уміст розчинених фосфоровмісних сполук у підстильній 

поверхні надзвичайно малий і зростання його виносу на початку періоду 

дослідження, головним чином, пов’язано з надходженням стічних вод, до яких 

фосфор потрапляє з миючими засобами.  

Коливання стоку БЕ відбувається асинхронно щодо змін водного стоку, що 

вказує на їхнє антропогенне походження (див. рис. 4). У той же час, водність 

значною мірою впливає на винесення нітратних сполук нітрогену (коефіцієнт 

кореляції r= 0,81). Для мінерального фосфору цей зв’язок неістотний порівняно з N-
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NO3
-
, а його математичний вираз має від’ємне значення, тобто із збільшенням 

об’єму водного стоку спостерігається зменшення виносу фосфатних іонів. За 

оцінками різних авторів (Чернявська А.П., 1993; Сніжко С.І., 2006) надходження 

сполук фосфору переважно зумовлене стічними водами, які у період межені 

формують домінуючу частку стоку фосфору. Цей факт став причиною 

законодавчого обмеження фосфоровмісних миючих засобів у країнах ЄС. 

Ретроспективний аналіз стоку БЕ р. Дунай, показав, що для нітрогену він 

перевищив аналогічні показники 1950-х років майже вдвічі. Серед різних форм 

нітрогену зросла частка N-NO3
-
, а відносний вміст амонійного нітрогену зменшився 

у 3,5 рази. 

Стік Сорг, який оцінювався на підставі ХСК, коливався у межах 668,8 

(1990 р.)–2763,3 (1992 р.) тис. т/рік. Найбільші показники відзначалися до середини 

1990 рр., а у наступний період стік Сорг змінювався відповідно до коливань водності. 

Встановлено (Чернявська А.П., 1993), що основна частка органічного забруднення 

Дунаю формується на його верхній та середній ділянках, а у нижній течії 

відзначається процес розбавлення органічних речовин.  

Характеристики річного стоку окремих важких металів (ВМ) розташовувались 

у наступному порядку: Fe (5,9–134,1 тис. т/рік) > Zn (2,2–23,1 тис. т/рік) > Mn (1,3–

9,1 тис. т/рік) > Cu (0,6–4,3 тис. т/рік). Загальна тенденція зміни кількісних 

показників стоку металів була аналогічною до БЕ та органічних речовин.  

Визначено граничні екологічні межі винесення компонентів хімічного складу 

води. Показано, що у басейні Дунаю стік органічних речовин (за БСК5), нітрогену 

нітритів, фенолів, нафтопродуктів, купруму, мангану, цинку, хрому та феруму 

перевищив граничні значення у 1,5–7,0 разів. Перелік цих компонентів відповідає 

наявним у басейні Дунаю екологічним проблемам. 

За класифікатором антропогенного забруднення (Ніканоров А.М., 2011) 

екосистема нижнього Дунаю зазнає помірного навантаження БЕ та органічними 

речовинами. 

П’ятий розділ “Процеси самоочищення вод басейну р. Дунай” присвячено 

аналізу основних процесів, що визначають самоочищення води р. Дунай. 

Особливістю р. Дунай є високі значення каламутності води та великий вміст 

глинистих мінеральних частинок, здатних адсорбувати значну кількість 

забруднювальних речовин. Зарегулювання основного русла Дунаю каскадом 

водосховищ привело до седиментації зависей у його середній частині та зменшення 

каламутності води у гирловій області річки. Середній стік завислих наносів Дунаю у 

верхів’ї дельти за період 1958–1972 рр. (до спорудження водосховища Залізні 

ворота) становив біля 50,5 млн. т/рік, а у період 1992–2002 рр. зменшився до 21,4 

млн. т/рік. 

Аналіз розподілу важких металів (ВМ) за течією показав, що перехід від 

транзитної до акумулятивної форми стоку у водосховищах Залізні Ворота сприяє 

виведенню ВМ із водного розчину, передусім, на часточках алевритової фракції 

(0,01–0,1 мм), яка домінує у складі зависей Дунаю. Fe, Mn, Сu, Pb, Сd, що мають 

високу здатність до сорбції, також виводяться і на фракціях пелітової розмірності 

(0,01 мм).  
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Оцінка стану донних відкладів нижнього Дунаю за методикою (Pandey, 

Jitendra, 2015) виявила високий рівень забруднення такими елементами як Fe, Zn, Cr, 

Cd, Ni, Cu, Mn з перевищенням допустимих норм відповідно у 1,1; 1,2; 1,9; 2,8; 3,5; 

4,0; 30,5 разів. 

Термодинамічне моделювання фізико-хімічних форм розчинених у воді 

Дунаю ВМ свідчить про високий ступінь зв’язування у комплексні сполуки з 

фульвокислотами Fe, Сu та Zn; манган переважно мігрує у формі гідратованих іонів. 

Отримані результати збігаються з даними експериментальних досліджень, 

отриманими різними авторами (Линник П.Н.,1989; Осадча Н.М., 1993). 

Шостий розділ “Вплив міських стічних вод на формування виносу хімічних 

речовин у басейні р. Дунай у межах України” висвітлює результати дослідження 

впливу комунально-побутових стічних вод, які у межах басейну Дунаю становлять 

більше половини загальної кількості водовідведення.  

Надходження БЕ зі стічними водами від урбанізованих територій є одним із 

найпотужніших чинників антропогенної евтрофікації водних об’єктів. Вплив 

міських стічних вод у межах окремих суббасейнів оцінювали розрахунковим 

методом на підставі реєстру населених пунктів з еквівалентом населення > 2000 чол. 

Всього на території української частини басейну Дунаю налічувалось 323 населених 

пунктів, серед яких 88% не мали очисних споруд. Розрахункові коефіцієнти 

надходження БЕ та органічних речовин від одного жителя отримано з різних 

літературних джерел (IPCC, МКЗД) та адаптовано для економічних умов України 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Середня кількість мінеральних і органічних речовин у комунально-побутових 

стічних водах міських агломерацій у розрахунку г/добу на одного мешканця 

 
Показник Населені пункти з каналізацією  Населені пункти без каналізації 

БСК5 50,00 16,50 

ХСК 85,00 28,05 

Nзаг 7,30 2,41 

Pзаг 2,05 0,68 

 

Отримані результати показали, що від населених пунктів, не облаштованих 

каналізаційною мережею, надходить у середньому 55% органічних речовин, 40% 

сполук нітрогену і 36% фосфору. 

Оцінка впливу на хімічний склад поверхневих вод найбільших міст 

(еквівалент населення > 10000) проводилась шляхом складання балансів речовин у 

створах вище і нижче розташування міста. Серед досліджених міст найбільший 

внесок у забруднення вод Nнеорг та Рнеорг чинить м. Чернівці, нижче якого приріст 

стоку вказаних компонентів зростає відповідно на 71% та 61%. Поясненням цьому є 

недостатній ступінь очищення комунально-побутових стоків. Вплив міст Ужгород 

та Ізмаїл значно менший і коливався в межах 0,3–30,0% залежно від показника. У 

створі м. Рені, стічні води якого відводяться на поля фільтрації, спостерігається 

вплив процесу розбавлення.  
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У сьомому розділі “Моделювання навантаження поверхневих вод басейну 

р. Дунай в межах України біогенними елементами” представлено результати 

моделювання надходження елементів (Nзаг та Рзаг) з використанням напівемпіричної 

концептуальної моделі MONERIS (рис. 5).  
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Рис. 5. Показники емпіричного та змодельованого стоку біогенних елементів 

р. Дунай, м. Рені, за період 2009–2012 рр. 

 

Показники емісії БЕ, отримані в результаті моделювання, перевищили 

фактичні дані на 23,2% для нітрогену і 32,9% для фосфору. Ця різниця обумовлена 

тим, що модель включає завислі форми БЕ. Це особливо важливо для фосфору, який 

виявляє високу здатність до сорбції.  

Незважаючи на наявність тенденції до зниження стоку БЕ, рівень забруднення 

водних об’єктів вказаними компонентами до цього часу залишається високим. Так, 

за даними моделювання стік нітрогену з водозборів річок Тиса та Прут із Сиретом 

перевищував природний фон відповідно у 9 та 10 разів, у р. Дунай – в 6,8 разів.  

Згідно з результатами моделювання емісія сполук нітрогену з території 

української частини басейну р. Дунай за період 2009–2012 рр. у середньому 

становила 17 тис. т/рік і фосфору – 1,2 тис. т/рік. Відповідно до загального стоку 

р. Дунай частка України становила 2,5% для нітрогену і 3,1% для фосфору.  

Окремі суббасейни вносять різний внесок у показники емісії БЕ. Відносна 

роль нижнього Дунаю на території України є найменшою – 16,5% винесення сполук 

нітрогену і 10,8% – сполук фосфору. Домінуюча роль у винесенні сполук нітрогену 

належить суббассейну Тиси, на території якого формується більше 48 % від його 

загальної емісії з української території. У межах басейну Прута з Сиретом 

формується 48,6 % сполук фосфору. 

Надходження БЕ відбувається як за рахунок точкових, так і дифузних джерел. 

Серед перших домінуючу роль відіграють міські стічні води, серед других – 

використання добрив у сільському господарстві. За даним моделювання за рахунок 

стічних комунальних вод у водні об’єкти басейну Дунаю надходить, передусім, 

фосфор − 54,2 %, для Nзаг роль стічних вод не перевищувала 15,5 %.За рахунок 

дифузних джерел у води басейну Дунаю надходить 40,8 % загальної кількості 

нітрогену та 23,8 % фосфору. Згідно отриманих даних на ділянці нижнього Дунаю 

домінують дифузні джерела, у басейнах Пруту та Тиси роль обох чинників 

практично однакова. 

Зниження забруднення поверхневих вод сполуками фосфору потребує 

впровадження сучасних способів очищення стічних вод та підвищення ступеня 
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підключення домогосподарств до каналізаційних систем, який до цього часу в 

Україні залишається одним із найменших у дунайському регіоні. 

Зниження надходження біогенних сполук від розподілених джерел потребує 

розроблення регламентуючих актів щодо застосування добрив у 

сільськогосподарській практиці та дотримання виробниками кращих методів 

ведення сільського господарства. 

 

ВИСНОВКИ: 

Отримані дані та виявлені у ході виконання роботи закономірності дозволили 

зробити наступні висновки: 

1. Аналіз гідрологічних спостережень за витратами води на території нижньої 

частини р. Дунай дозволив виділити 2 повних цикли водності. Середня норма стоку, 

а також його мінімальні та максимальні показники зменшуються в напрямку від 

першого до другого циклу. 

2. Розраховано кількісні показники стоку розчинених речовин з водозбірної 

площі Дунаю за період зміни економічного устрою в Україні та країнах Східної 

Європи (1990−2012 рр.). За досліджуваний період відзначається стійка тенденція до 

зменшення стоку біогенних елементів та специфічних речовин токсичної дії.  

3. Встановлено, що в сучасних умовах середні значення мінералізації води 

нижнього Дунаю за однорідних гідрологічних умов зменшилися порівняно з 

попереднім періодом (1974−1990 рр.), але не досягли фонових значень 1950-х років. 

Нормалізована за водністю величина іонного стоку сучасного періоду перевищує 

фоновий показник на 29 %. Відзначається трансформація іонного складу води за 

рахунок неконсервативної поведінки кальцію. 

4. Побудовано цільову криву щоденного іонного стоку нижньої частини 

р. Дунай, на підставі якої зроблено висновок про незначний антропогенний вплив на 

мінералізацію води. 

5. Шляхом визначення екологічного стану української ділянки басейну 

р. Дунай за відповідними категоріями, типоспецифічної класифікації Міжнародної 

комісії із захисту басейну р. Дунай, аналізу водокористування та господарського 

комплексу встановлено наявність еколого-гідрохімічної проблеми забруднення води 

біогенними елементами, органічними речовинами та специфічними речовинами 

токсичної дії. Загальне екологічне навантаження належить до класу “помірного”. 

6. Розраховано граничні екологічні межі винесення компонентів хімічного 

складу води р. Дунай у створі м. Рені за 1990−2012 рр. Показано, що для БСК5, 

нітритних іонів, фенолів, нафтопродуктів, феруму, цинку, мангану, купруму та 

хрому фактичні показники винесення перевищують екологічні межі у 1,5−7,0 разів. 

7. Шляхом моделювання встановлено, що у сучасний період з водозбірної 

площі р. Дунай у середньому надходить 653,4 тис. т/рік Nзаг і 38,5 тис. т/рік Р заг. 

Суббассейну р. Тиса належить 48,1% від загальної емісії нітрогену з української 

території; 48,6% емісії фосфору формується в межах басейну р. Прут. Відносна роль 

нижньої частини р. Дунай на території України є найменшою. 

8. На ділянці нижнього Дунаю біогенне забруднення визначається переважно 

розподіленими джерелами, у басейнах річок Пруту та Сирету, а також Тиси роль 



15 

розподілених і точкових джерел практично однакова. Розрахунковим методом 

встановлено, що серед точкових джерел домінує вплив населених пунктів не 

облаштованих каналізаційною мережею. Серед каналізованих міст найбільше 

впливають на біогенне забруднення української ділянки Дунаю міста Чернівці та 

Ізмаїл. 

9. Показано, що домінуюча частина нітрогену потрапляє до екосистеми річки 

від сільського господарства, а сполуки фосфору переважно надходять за рахунок 

житлово-комунальних підприємств. Розроблено рекомендації щодо заходів із 

зменшення біогенного забруднення вод Дунаю. 

10. Встановлено наявність стійкої тенденції до зменшення протягом 

досліджуваного періоду стоку важких металів. Показано, що зарегульованість 

Дунаю призвела до зменшення каламутності води у гирловій ділянці на 65,4%. 

Високий ступінь дисперсності донних відкладів на нижній ділянці р. Дунай сприяє 

накопиченню у них металів та зменшенню винесення останніх у Чорне море. 

11. Отримані результати можуть бути використані для розробки заходів з 

метою досягнення водною екосистемою р. Дунай “доброго” екологічного стану та 

впроваджені у навчальні курси з фахової підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідного профілю, а також в освітньо-наукову програму підготовки аспірантів 

за спеціальністю “гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія”. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Клебанов Д.О. Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах 

України в сучасний період. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню стоку розчинених речовин р. Дунай у 

межах України. За досліджуваний період у басейні Дунаю спостерігалася стійка 

тенденція до зменшення стоку біогенних елементів, органічних речовин та 

специфічних речовин токсичної дії, натомість, іонний стік збільшувався.  

Шляхом визначення екологічного стану української ділянки басейну за 

різними підходами та аналізу господарського комплексу регіону і водокористування 

встановлено наявність еколого-гідрохімічних проблем, пов’язаних із забрудненням 

води біогенними елементами, органічними речовинами та показниками токсичної 

дії. Розраховано граничні екологічні межі винесення компонентів хімічного складу 

води р. Дунай у створі м. Рені та показано, що фактичні показники винесення 

органічних речовин (БСК5), нітритних іонів, фенолів, нафтопродуктів, феруму, 

цинку, мангану, купруму та хрому перевищують екологічні межі у 1,5–7 разів. 

На підставі моделювання показано роль окремих суббасейнів на території 

України у забрудненні вод сполуками нітрогену і фосфору та зазначено, що відносна 

роль нижнього Дунаю є найменшою. У придельтовій частині Дунаю біогенне 

забруднення визначається переважно дифузними джерелами, у суббасейнах Пруту з 

Сиретом та Тиси роль дифузних і точкових джерел практично однакова. Серед 

точкових джерел домінує вплив населених пунктів не облаштованих 

каналізаційними мережами. Найбільший вплив на біогенне забруднення української 

ділянки Дунаю справляють міста Чернівці та Ізмаїл. 

Ключові слова: стік, мінералізація, біогенні елементи, органічні речовини, 

специфічні речовини токсичної дії, екологічний стан поверхневих вод. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Клебанов Д.А. Сток растворенных веществ бассейна р. Дунай в пределах 

Украины в современный период. – Квалификационная научная работа на правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.07 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. –

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию формирования стока растворенных 

веществ в бассейне р. Дунай в пределах Украины, за период 1990–2012 гг. 

За исследуемый период наблюдалась устойчивая тенденция уменьшения 

концентраций главных ионов и увеличения ионного стока. Количественные 
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показатели современного ионного стока р. Дунай в створе выше г. Рени превышали 

аналогичные показатели конца 1950-х почти на 29%. За период исследования 

произошло уменьшение относительной доли HCO 

3 , что было компенсировано 

ростом доли SO 2
4  и в меньшей степени Cl

-
. Среди катионов отличительной чертой 

было уменьшение относительной доли Ca
2+

. Очевидно, что в нижней части Дуная 

наблюдается трансформация химического состава воды за счет неконсервативного 

поведения Ca
2+

. 

Для биогенных элементов, органических и специфических загрязняющих 

веществ за исследуемый период наблюдалась устойчивая тенденция уменьшения 

концентраций и годового выноса. Наибольшая величина стока специфических 

загрязняющих веществ наблюдалась до 1995 г., когда устойчиво работала экономика 

придунайских стран. По сравнению с 1950-ми годами доля азота нитратной формы 

увеличилась, аммонийной формы – уменьшилась ~ на 23%. Сток фосфора и 

органических веществ не претерпел значительных изменений. За исследуемый 

период сток специфических загрязняющих веществ уменьшился в два раза.  

Путем определения экологического состояния украинского участка бассейна 

на основании различных методических подходов, анализа хозяйственного 

комплекса региона и показателей водопользования установлено наличие эколого-

гидрохимических проблем, связанных с загрязнением воды биогенными 

элементами, органическими веществами и показателями токсического действия. 

Рассчитано предельные экологические нормы выноса компонентов химического 

состава воды р. Дунай в створе г. Рени и показано, что фактические показатели 

выноса органических веществ (БПК5), нитритных ионов, фенолов, нефтепродуктов, 

железа, цинка, марганца, меди и хрома превышают экологические пределы в 1,5–7,0 

раз. 

На основании моделирования показана роль отдельных суббассейнов 

украинской территории в загрязнении вод соединениями азота и фосфора и указано, 

что относительная роль нижнего Дуная является наименьшей. В придельтовой части 

Дуная биогенное загрязнение определяется преимущественно диффузными 

источниками, в суббассейнах Прута, Сирета и Тиссы роль диффузных и точечных 

источников является практически одинаковой. Среди точечных источников 

доминирует влияние населенных пунктов, не имеющих канализационных систем. 

Среди больших годов наибольшее влияние оказывали города Черновцы и Измаил.  

Исходя из полученных результатов, снижение загрязнения воды соединениями 

азота возможно за счет контроля количества внесённых удобрений, фосфора – 

увеличения количества подключенных населенных пунктов к системам 

канализации. 

Ключевые слова: сток, минерализация, баогенные элементы, органические 

вещества, специфические вещества токсического действия, экологическое состояние 

поверхностных вод 
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SUMMARY 

 

Klebanov D.O. Dissolved substances runoff of the Danube River basin within 

Ukraine in the modern period. – Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of geographical sciences, specialty 11.00.07 – 

land hydrology, water resources, hydrochemistry. − Taras Schevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The researching of dissolved substances in the Danube River basin within Ukraine 

are the main task of the thesis. During the studied period (1990–2012) in the Danube basin 

there was a steady tendency to reduce the runoff of biogenic elements and specific toxic 

substances. By identifying the ecological status of the Ukrainian part of the basin with 

different approaches and analyzing the economic complex of the region and water use, 

existence of ecological and hydrochemical problems related to water pollution with 

nutrients, organic substances and indicators of toxic action has been established.  

The ecological limits of the chemical output of the Danube water in the Reni town 

were calculated and it was shown that the actual indicators of organic substances (BOD5), 

nitrite ions, phenols, petroleum products, iron, zinc, manganese, copper and chromium 

exceeded ecological limits in 1,5–7 times. 

The role of separate sub-basins in the territory of Ukraine regarding pollution of 

water with nitrogen and phosphorus compounds was shown on the basis of modeling 

approach. Also was fixed that the relative role of the lower Danube in Ukraine is the 

smallest. In the delta part of the Danube, biogenic pollution is determined mainly by 

diffuse sources, in the sub-basins of the Prut, the Syret and Tysa the role of diffuse and 

point sources is practically equal. The influence of settlements not connected to the 

sewage system are dominate as the point sources. The largest impact on the biogenic 

pollution of the Ukrainian part of the Danube is caused by Chernivtsi and Izmail cities. 

Keywords: chemical output, mineralization, nutrients, organic matter, specific toxic 

substances, ecological state of surface water. 

 

 


