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АНОТАЦІЯ 

Дідовець Ю.С. Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та 

паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі 

SWIM. – 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. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу зміни клімату на 

водний стік у річкових басейнах різних природних зон України (р. Тетерів,       

р. Західний Буг, р. Самара) та на паводки гірських річок (р. Тиса та р. Прут) до 

кінця століття. 

У роботі використані дані та методичні розробки Українського 

гідрометеорологічного центру, Потсдамського Інституту вивчення впливу 

клімату, Потсдамського університету в рамках проекту NatRiskChange, 

літературні джерела з досліджуваної проблематики, результати та матеріали 

проектів WATCH-Forcing-Data-ERA-Interim (WFDEI), IMPRESSIONS, Food 

and Agriculture Organization of United Nations, супутникові знімки Landsat та 

ряд інших відкритих інтернет-джерел інформації. 

Об'єктом дослідження є закономірності формування річкового стоку та 

екстремальних гідрологічних явищ. Предметом дослідження є оцінка зміни 

водного стоку та паводкового режиму річок під впливом змін клімату. 

Методику дослідження можна розділити на основні етапи: 1) підготовка 

та запуск гідрологічної моделі; 2) вибір та підготовка кліматичних 

сценаріїв; 3) оцінка впливу зміни клімату на водний стік; 4) оцінка зміни 

клімату на паводки; 5) аналіз невизначеності. 

Отримані результати в дисертаційній роботі можуть бути використані 

для організації та проведення науково-обґрунтованого водного менеджменту 

в Україні. Підготовлені та проаналізовані кліматичні та гідрологічні прогнози 



3  

для території України можуть бути використані в таких сферах як енергетика, 

сільське господарство, соціальна сфера та для запобігання можливих 

надзвичайних ситуацій. Застосована в роботі методика може бути впроваджена в 

наукових та виробничих організаціях водного господарства, а також 

використана для розробки навчального курсу у вищих навчальних закладах 

Основна ідея полягала у використанні різних кліматичних сценаріїв, які 

базуються на основі різних моделей загальної циркуляції атмосфери та 

океанів, різних регіональних кліматичних моделей та репрезентативних 

траєкторій концентрацій парникових газів (РТК). Серед гідрологічних 

моделей було обрано модель SWIM, яка розроблена в Потсдамському 

інституті вивчення впливу клімату та апробована на різномасштабних 

річкових басейнах в Європі, Азії, Північній та Південній Америці. 

Виконано підготовку ряду необхідних даних для запуску і використання 

моделі для всіх об'єктів дослідження, таких як щоденні кліматичні (середня, 

мінімальна та максимальна температура повітря; опади; відносна вологість 

повітря; швидкість вітру; сонячна радіація) та гідрологічні дані 

(середньодобові витрати води по декількох створах), дані землекористування 

(15 типів згідно класифікації моделі SWIM), характеристики ґрунтів та 

параметри ґрунтових профілей, цифрові моделі рельєфу. Для басейнів 

Тетерева, Західного Бугу та Самари використовувались дані реаналізу WFDEI, 

це було обумовлено відсутністю певних кліматичних показників, які вимагає 

модель SWIM, для певних регіонів та часових періодів. Усі необхідні дані 

були підготовлені та конвертовані у відповідний формат.  

Було проведено калібрацію і валідацію моделі SWIM для п'яти річкових 

басейнів та детально проаналізовано найважливіші параметри моделі для 

об'єктів дослідження. Кожен із басейнів калібрувався окремо та мав різні 

часові проміжки для періоду калібрації та валідації. Калібрація оцінювалась 

рядом широковживаних в гідрології коефіцієнтів (NSE, Pbias, R2). 

Не зважаючи на регіональні особливості кожного з об’єктів 

дослідження, модель SWIM добре відтворила середньодобовий стік. Всі 
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річкові басейни калібрувались на основі щоденних даних спостережень. 

Басейн річки Тетерів калібрувався для створу Іванків. Період калібрації склав 

з 1999 до 2004 рік, період валідації – з 2004 до 2009 рік.  Коефіцієнт NSE склав 

0.82 для періоду калібрації та 0.57 валідації. Найбільш чутливими 

параметрами в басейні річки Тетерів були сніговий модуль, параметри ґрунтів 

та підземних вод. 

Період калібрації басейну Західного Бугу для гідропосту Литовеж склав 

з 1995 по 1999 рік, а період валідації – з 1999 по 2004 рік. Показник NSE 

становить 0.82 та 0.76 відповідно. Основними калібраційними параметрами 

були сніговий модуль, еватранспірація та параметри підземних вод. 

Калібрація басейну Самари проводилась для гідрологічного поста 

Кочережки. Калібраційний період був обраний з 1992 по 1998 рік, період 

валідації – з 1998 по 2004 рік.  

Періоди для басейнів Пруту та Тиси були обрані однакові – з 1980 по 

2000 рік. Результати NSE склали: Тиса – 0.69 (калібрація), 0.78 (валідація); 

Прут – 0.81 (калібрація), 0.67 (валідація). При роботі з басейнами 

використовувалась інша стратегія калібрування моделі на відміну від 

попередніх трьох басейнів. Особлива увага зверталась на максимальні річні 

витрати води в порівнянні з середньомісячними та середньорічними.  

Додаткова перевірка результатів симуляції річкового стоку була проведена на 

основі коефіцієнта R2. 

Для усіх об’єктів дослідження проводилась перевірка результатів по 

додатковим гідропатам в межах кожного басейну.   

Для оцінки зміни водного стоку та кліматичних параметрів під впливом 

зміни клімату для трьох об'єктів дослідження (Тетерів, Західний Буг та 

Самара) був обраний період з 1981 по 2010 роки як базовий (відповідно до 

періоду корекції кліматичних сценаріїв), а майбутній період був поділений на 

три інтервали: 2011-2040 рр., 2041-2070 рр. та 2071-2100 рр., кожен з яких був 

порівняний із базовим періодом. Для басейнів Пруту та Тиси оцінювались 

зміни для періоду з 2071 по 2100 рр. порівняно з базовим (1981-2010 рр.). 
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Проаналізовано та підготовлено ряд кліматичних сценаріїв до кінця 

століття на основі різних глобальних та регіональних кліматичних моделей, з 

використанням різним методик регіоналізації. Для басейнів Тетерева, Самари 

та Західного Бугу було використано 7 кліматичних сценаріїв (РТК 4.5 та       

РТК 8.5). Для басейнів Тиси та Пруту було використано 8 кліматичних 

сценаріїв (РТК 4.5 та РТК 8.5).   

Проаналізовано зміни кліматичних показників (температури повітря та 

опадів) для всіх об'єктів дослідження.  Залежно від регіону оцінювались 

середньорічні, середньомісячні зміни витрат води для різних періодів, а також 

зміни витрат води для 25, 75, 95 та 98% забезпеченості (в залежності від 

басейнів дослідження) до кінця століття. 

Результати показали підвищення середньорічної температури повітря до 

кінця століття для всіх трьох періодів та басейнів дослідження. У басейні річки 

Тетерів середньорічна температура зросте з +8.2°С до +9.8°С до кінця століття 

для сценаріїв низького рівня, до +11.4°С – для середнього та до +12.6°С –  

високого рівня. Схожа тенденція представлена в басейні Західного Бугу, де 

середньорічна температура зростає з +8.1°С до +9.6°С до кінця століття для 

сценаріїв низького рівня, до +10.9°С – середнього та до + 12.3°С – для 

високого. У басейні річки Самара – з +9.3°С до +10.9°С для низького, до + 

12.5°С – для середнього та до +14.0°С – для високого рівня відповідно. У 

басейні Самари відбувається найбільше підвищення температури серед 

досліджуваних басейнів, особливо для сценаріїв високого рівня. 

Окрім підвищення температури було відмічено зміни в сезонному 

розподілі опадів, що призведе до змін в гідрологічному режимі. У басейнах 

Тетерева та Західного Бугу відмічається підвищення опадів взимку (до 40%), 

але зменшення в літній сезон (до 20% для деяких сценаріїв) для малого та 

середнього рівня сценаріїв. У басейні Самари спостерігається певна 

неузгодженість змін в залежності від сценаріїв та часових періодів. Більшість 

сценаріїв показують збільшення опадів з січня по квітень до 30% для високого 

та середнього рівня сценаріїв. 
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Для басейнів Самари та Тетерева досить чітко виражена динаміка 

збільшення водного стоку в зимовий період та зменшення навесні з 

відповідним зсувом весняного водопілля на більш ранній період. Осінні місяці 

характеризуються збільшенням водного стоку для всіх майбутніх періодів до 

кінця століття. 

Виявлено зростаючу невизначеність в проекціях для осінньо-зимового 

періоду, поле невизначеності варіюється від різких від’ємних до великих 

позитивних показників. 

Досліджено зміни паводків за тридцятирічний період для басейнів Пруту 

та Тиси на основі 8 кліматичних сценаріїв до кінця століття із застосуванням 

різних методів регіоналізації кліматичних даних. Установлено, що 

відбувається збільшення витрат води паводків для всіх проекцій, яке 

коливається від 4.5% до 62% для басейну річки Тиса для РТК 4.5. 

Спостерігається висхідний тренд (до 22%) для більшості сценаріїв у басейні 

Пруту для РТК 4.5. Прогнози за РТК 8.5 для обох басейнів є досить 

невизначеними. Найбільший приріст паводка, більше ніж 40%, реалізовано на 

основі сценарію HadGEM2-RCA4 для обох РТК у басейні Тиса та РТК 8.5 в 

басейні Пруту. 

Це дослідження продемонструвало чутливість різних моделей та 

відповідних елементів на прогнозування змін паводків у майбутньому. Досить 

важливим питанням є аналіз невизначеності при моделюванні та можливі їх 

причини. Виконано порівняння двох методів регіоналізації кліматичних даних 

на основі двох глобальних моделей циркуляції атмосфери та океанів, 

визначено, що GCMs-XDS сценарії показали набагато меншу похибку при 

моделюванні температури до даних спостережень у гірських умовах. 

Ключові cлова: гідрологічне моделювання, зміна клімату, річковий 

стік, паводки, екстремальні гідрологічні явища, SWIM, витрати води, 

кліматичні сценарії, ГІС. 
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ABSTRACT 

Didovets I. Assessment of climate change impact on the water runoff and 

flood regime of Ukrainian Rivers using the eco-hydrological model SWIM. – 

Qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of the candidate of geographic sciences by specialty 

11.00.07 – land hydrology, water resources, hydrochemistry. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the climate change impact on the 

water runoff of three river basins representative for different natural zones of 

Ukraine (Teterev, West Bug, Samara) and the flood regime of mountain rivers (Tisa 

and Prut) by the end of the century. 

In this work were used data and methodical developments of the Ukrainian 

Hydrometeorological Center; Potsdam Institute of Climate Impact Research; 

Potsdam University within the NatRiskChange project; different literature sources; 

results and materials from WATCH-Forcing-Data-ERA-Interim (WFDEI) and 

IMPRESSIONS; Food and Agriculture Organization of United Nations; satellite 

images of Landsat and other open internet sources. 

The objects of the study are patterns of formation of river runoff and extreme 

hydrological events. The subject of the study is the assessment of river runoff and 

flood regime changes under climate change impact. 

The methodology of the research can be divided by main steps: 1) preparation 

and setup of the hydrological model; 2) selection and preparation of climate 

scenarios; 3) assessment of climate change impact on river runoff; 4) assessment of 

climate change on floods; 5) analysis of uncertainty. 

Obtained results can be used for organizing and implementation of 

scientifically- based water management in Ukraine. The prepared and analyzed 

climatic and hydrological projections can be used for Ukraine in such areas as 

energy, agriculture, social sphere and for the prevention of possible emergency 
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situations. This methodology, which has been applied in the work, can be 

implemented in the scientific and production organizations in the water sector, and 

also used to develop a training course for education institutions. 

The main idea was to use different climatic scenarios based on different 

general circulation models, regional climate models and representative concentration 

pathways. Among the hydrological models, the SWIM model, which was developed 

at the Potsdam Institute for Climate Impact Research, was selected for this study. 

The model was tested on a variety of river basins in Europe, Asia, North and South 

America. 

The set of necessary data have been prepared for the model setup for all case 

studies such as: daily climate data (average, minimum and maximum air 

temperature, precipitation, relative humidity, wind speed, solar radiation), 

hydrological data (daily river discharge for several gauges), land use data (15 types 

according to the SWIM model classification), soil data with parametrization of the 

soil profiles, and digital elevation models. Due to the lack of climate variables 

required by SWIM in some regions and time periods, the WFDEI reanalysis data were 

used for the Teteriv, Western Bug and Samara basins. All necessary data have been 

prepared and converted to the appropriate format. 

 The SWIM model was calibrated and validated for the five river catchments. 

The most sensitive parameters of the model were analysed for each study area. Each 

river catchment was separately calibrated and has different time periods of 

calibration and validation of the model. To estimate the calibration of the model 

were applied a number of widely used coefficients in hydrology (NSE, Pbias and 

R2). 

Despite the regional characteristic of each case study, the SWIM model 

simulates well the average daily river discharge. All river basins were calibrated on 

the daily basis. The Teteriv River basin was calibrated for Ivankiv. The calibration 

period was from 1999 to 2004 and the validation period from 2004 to 2009. The 

NSE is 0.82 for the calibration period and 0.57 validation. The most sensitive 
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parameters in the Teteriv river basin were the snow module, soil and groundwater 

parameters.    

The calibration period for the Western Bug River basin was chosen from 1995 

to 1999, and the validation period from 1999 to 2004 for Litovezh gauge. The NSE 

is 0.82 and 0.76, respectively. The main calibration parameters were snow module, 

evapotranspiration and groundwater parameters. 

Calibration of the Samara basin was carried out for the Kocherezhki gauge. 

The period from 1992 to 1998 was chosen for calibration and period from 1998 to 

2004 for validation. 

Time periods for the Prut and Tisza basins were chosen identically - from 

1980 to 2000. The results showed NSE: Tisza - 0.69 (calibration), 0.78 (validation); 

Prut - 0.81 (calibration), 0.67 (validation). Unlike to the previous three basins,  

another strategy was chosen for model calibration of the mountains catchments. 

Particular attention was devoted to the maximum annual water discharge to the 

average monthly and annual. Additional verification of river runoff simulation 

results was performed based on the R2 coefficient. Additionally, the results in all 

basins were checked for several gauges within each basin. 

A number of climate scenarios based on various global and regional climatic 

models and using different downscaling techniques by the end of the century have 

been analyzed and prepared. The 7 climate scenarios (RCP 4.5 and RCP 8.5) were 

used for the Teteriv, Samara and Western Bug basins. For the Tisza and Prut basins 

were used 8 climatic scenarios (RCP 4.5 and RCP 8.5). 

For the assessment of changes of the river discharge and climate parameters 

under climate change impact in the three river catchments (Teteriv, Western Bug 

and Samara), the period from 1981 to 2010 was selected as the reference (according 

to a period of bias correction of climatic scenarios). The future period was divided 

into three intervals: 2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100. Each period was 

compared to the reference period. Changes for the Prut and Tisza catchments were 

analysed just for the period from 2071 to 2100 and compared with the reference 

(1981-2010). 
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Changes of climate parameters (air temperature and precipitation) in all case 

studies areas were analysed. Depending on the area, the average annual and monthly 

discharge changes, together with 25, 75, 95 and 98 quantiles changes were analysed 

by the end of the century. 

The results showed an increase in average annual air temperature for all three 

periods and basins under study by the end of the century. In the Teterev River 

catchment the average annual temperature increases from +8.2°C to +9.8°C for low-

level scenarios, to +11.4°C for the middle and up to +12.6°C for high-level scenarios 

by the end of the century. A similar trend is presented in the Western Bug catchment, 

where the average annual temperature rises from +8.1°C to +9.6°C for low-level 

scenarios, to +10.9°C for the middle and to + 12.3°C for high-end scenarios by the 

end of the century. In the Samara River catchment from +9.3°C to +10.9°C for low, 

to + 12.5°C for the middle, and up to +14 °C for the high-level scenarios, 

respectively. The highest temperature rise is projected in the Samara catchment, 

especially for high-level scenarios. 

Besides the temperature increase, changes in the seasonal precipitation 

distribution were observed, which would lead to the hydrological regime changes. 

In the Teteriv and Western Bug catchments, precipitation increases in winter (up to 

40%), but decreases in the summer season (up to 20% for some scenarios) for the 

small and middle scenarios. In the Samara basin, there is some inconsistency of 

changes depending on scenarios and time periods. Most scenarios show an increase 

in precipitation from January to April up to 30% for high-end and middle scenarios. 

For the Samara and Teteriv basins have been observed an increase of river 

discharge in the winter period and a decrease in the spring months with the 

corresponding shift of spring flood to the earlier period. The fall months are 

characterized by an increase in river discharge for all future periods by the end of 

the century. 

The uncertainty in projections grows in the autumn-winter period and varies 

from high negative to high positive values. 

The changes in 30-year flood have been investigated for the Prut and Tisa 
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basins based on 8 climatic scenarios by using different methods of downscaling of 

climatic data to the end of the century. It has been presented that there is an increase 

in flood levels for all projections, ranges from 4.5% to 62% for the Tisza basin under 

RCP 4.5. The upward trend is observed for most of the scenarios in the Prut basin 

(up to 22%) under RCP 4.5. The projections for both catchments show high 

uncertainty under RCP 8.5. The largest increase in 30-year flood (more than 40%) 

has been projected under HadGEM2-RCA4 scenario for both RCPs in the Tisza 

basin, and under RCP 8.5 in the Prut basin. 

This study demonstrated the sensitivity of different models and related 

elements on flood changes projections. Another important issue is the uncertainty 

analysis during the modelling. A comparison of two downscaling methods of the 

climatic data based on two GCMs has been presented. The GCMs-XDS scenarios 

have shown a much lower bias in temperature compared to observation data in the 

mountain region. 

Key words: hydrological modeling, climate change, river runoff, floods, 

extremes, SWIM, river discharge, climate scenarios, GIS. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВРД – Водна Рамкова Директива;  

ГІС – геоінформаційна система; 

МЗЦАО – модель загальної циркуляції атмосфери та океану (глобальна 

кліматична модель, General Circulation Model (GCM)); 

ООН – Організація Об'єднаних Націй;  

РКМ – Регіональна кліматична модель; 

РТК – Репрезентативні траєкторії концентрацій парникових газів 

(Representative Concentration Pathway – RCP); 

ЦМР – Цифрова модель рельєфу; 

CanESM2 – МЗЦАО, розроблена в Канадському центрі моделювання та 

аналізу клімату; 

CanRCM4 – РКМ, розроблена в Канадському центрі моделювання та аналізу 

клімату; 

CCLM4 – регіональна кліматична модель з проекту CORDEX; 

CMIP5 – Coupled Model Intercomparison Project: Phase 5 (Об’єднаний проект 

порівняння моделей: фаза 5); 

CORDEX – міжнародний проект (Coordinated Regional Climate Downscaling 

Experiment); 

GEV – узагальнений розподіл екстремальних значень (Generalized Extreme 

Value distribution); 

GFDL-ESM2M – МЗЦАО, розроблена в Національному управлінні океанічних 

і атмосферних досліджень (NOAA); 

GPCC – The Global Precipitation Climatology Centre; 

GRASS – Система Підтримки Аналізу Географічних Ресурсів (Geographic 

Resources Analysis Support System), безплатна геоінформаційна система; 

HadGEM2-ES – МЗЦАО, розроблена Британською метеорологічною службою 

(Met Office); 

IMPRESSIONS – міжнародний проект (Impacts and Risk from High-End 
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Scenarios: Strategies for Innovative Solutions); 

IPCC – міжурядова група експертів зі змін клімату (The Intergovernmental Panel 

on Climate Change); 

IPSL-CM5A-MR – МЗЦАО, розроблена лабораторією Інституту П’єра Симона 

Лапласа; 

LAI – (Leaf Area Index) безрозмірна фізична величина, яка характеризує 

листове покриття; 

MapWindow – відкрита ГІС; 

MPI-ESM-LR – МЗЦАО, розроблена в Метеорологічному інституті Макса 

Планка; 

RCA4 – РКМ (Rossby Centre regional atmospheric model);  

RT – Коефіцієнт затримки; 

SRTM – Shuttle Radar Topography Mission;  

SWAT – Soil and Water Assessment Tool;  

SWIM – Soil and Water Integrated Model; 

WFDEI – глобальні кліматичні дані, створені за допомогою методики WATCH 

на основі даних реаналізу ERA‐Interim; 

WMO – World Meteorological Organization (Всесвітня метеорологічна 

організація); 

WRF – РКМ, розроблена на основі співробітництва ряду дослідницьких 

лабораторій (NCEP, FSL, AFWA, NRL та ін. ); 

XDS – статистично-емпірична методика даунскелінгу. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Зміна клімату є досить серйозною і глобальною 

екологічною проблемою. Відповідно до П’ятого оціночного звіту 

Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (IPCC), потепління 

кліматичної системи є незаперечним фактом, і починаючи з 1950-х років 

зміни, що спостерігаються в навколишньому середовищі, є безпрецедентними 

за масштабами [1]. 

За даними IPCC [2], глобальна приземна температура в кінці XXI-го 

століття, ймовірно, перевищить 1.5°С в порівнянні з періодом 1850-1900 рр., 

про що свідчать проекції клімату за всіма репрезентативними траєкторіями 

концентрацій парникових газів. Потепління  продовжуватиме демонструвати 

мінливість на інтервалах від року до десятиріччя і в регіональному масштабі 

не буде однорідним. 

Зміна клімату, обумовлена підвищенням температури та зміною 

кількості атмосферних опадів, може мати відчутний вплив на водне, 

комунальне та сільське господарство, а також на енергетику, транспорт, 

рекреацію і туризм, які залежать від водних ресурсів. 

Серйозні наслідки кліматичних змін загрожують й Україні, оскільки 

вона характеризується порівняно низькою доступністю внутрішніх водних 

ресурсів у порівнянні з іншими країнами Європи. За показником 

забезпеченості водними ресурсами вона займає 17 місце серед 20 

європейських країн [3], причому тільки їх четверта частина формується в 

межах країни (23.4%), а решта - (76.6%) залежать від річкового стоку з 

територій прилеглих країн [4]. 

Більшість результатів досліджень [5]–[7] підтверджують високу 

ймовірність зменшення водних ресурсів рівнинної України в ХХІ столітті на 

25 – 70%. Лише в межах Українських Карпат очікується стабілізація і навіть 

деяке збільшення водних ресурсів. З огляду на наявні результати 

моделювання, слід очікувати подальшого збільшення дефіциту водних 
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ресурсів у зоні нестійкого землеробства – у південних регіонах України – вже 

до середини ХХІ століття. Однак, існуючі оцінки майбутніх змін річкового 

стоку з території України не характеризуються системністю, спираються на 

різні інформаційні бази та методичні підходи, характеризують особливості 

різних регіонів України, тому й не дивно, що отримані оцінки змінюються в 

широкому діапазоні (від -50% до +30%) і не створюють серйозної науково-

методичної бази для менеджменту водних ресурсів та проведення 

адаптаційних заходів до кліматичних змін. 

Тому актуальним є виконання сучасної комплексної оцінки впливу змін 

клімату на водні ресурси з використанням загальновизнаних методичних 

підходів та сучасних чисельних гідрологічних моделей, а також оцінка 

можливих ризиків для водозалежних галузей економіки. 

Результати такої оцінки можуть бути використані в подальшому для 

розробки відповідного плану з адаптації та пом’якшення наслідків змін 

клімату для економіки та суспільства. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження впливу зміни клімату на водні ресурси та екстремальні явища в 

межах України належить до пріоритетних напрямів державної політики 

(Розпорядження КМУ від 7 грудня 2016 р. № 932-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року», 

Національної доповіді 2017 – «Цілі сталого розвитку: Україна», тощо). 

Дисертаційна робота виконувалась у рамках науково-дослідних тем 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка "Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного 

потенціалу річок України в умовах кліматичних змін", 0118U001098 (2018 р.), 

«Гідроекологічна оцінка енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра (в 

межах України) в умовах змін клімату», 0116U004827 (2015-2016 рр.). 

Мета і завдання дослідження полягають в оцінці впливу зміни клімату 

на водний стік річкових басейнів різних природних зон України (р. Тетерів, 

Західний Буг, Самара) та на паводковий режим гірських річок (р. Тиса та                 
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р. Прут) до кінця століття. 

Основні задачі наукового дослідження: 

– підготовка вихідних даних та калібрування еколого-гідрологічної моделі 

SWIM для кожного з об’єктів дослідження; 

– оцінка результатів калібрування та оцінка чутливості параметрів моделі 

для кожного з водозборів; 

– аналіз існуючих кліматичних сценаріїв та моделей (МЗЦАО та РКМ) із 

метою вибору оптимальних варіантів їх поєднання для підготовки 

масиву кліматичних даних для території України; 

– аналіз основних закономірностей зміни середньорічних та сезонних 

значень мінімальної, максимальної та середньої температури повітря, 

кількості опадів на період до 2100 року в кожному з об’єктів 

дослідження залежно від груп кліматичних сценаріїв та концентрації 

парникових газів; 

– аналіз основних закономірностей зміни опадів 95 та 98 процентилів для 

п’яти об’єктів дослідження; 

– оцінка зміни річкового стоку на основі семи кліматичних сценаріїв для 

трьох майбутніх періодів до кінця століття для басейнів Тетерева, 

Західного Бугу та Самари; 

– оцінка впливу змін клімату на паводки шляхом порівняння 

змодельованих максимальних річних витрат води для періоду з 2071 по 

2100 рр. з аналогічними витратами базового періоду (1981-2010 рр.) на 

основі восьми кліматичних сценаріїв у басейнах Пруту та Тиси; 

– порівняння різних методів регіоналізації на основі глобальних даних 

кліматичних моделей. 

Об'єкт дослідження –  закономірності формування річкового стоку та 

екстремальних гідрологічних явищ. 

Предмет дослідження – оцінка зміни водного стоку та паводкового 

режиму річок під впливом змін клімату. 

 Методи дослідження та вихідні дані. Для виконання досліджень 
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використовувалися дані про щоденні витрати води за повний період 

спостережень; дані щоденних метеорологічних спостережень (температура, 

опади), просторові дані землекористування та ґрунтового покриву з 

відповідною класифікацію ґрунтових профілей. 

Дослідження виконувалось за допомогою еко-гідрологічної моделі 

SWIM на основі глобальних моделей загальної циркуляції атмосфери та 

океанів, поєднаними з регіональними кліматичними моделями 

(статистичними або динамічними) та/або додатково відкоригованими. Після 

калібрації та валідації моделі отримані результати були оцінені за допомогою 

статистичних показників, згрупованих та реалізованих за допомогою мови 

програмування «R». 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше: 

– виконано моделювання водного стоку репрезентативних річкових 

басейнів на території України з використанням еколого-гідрологічної 

моделі SWIM та виявлено основні чинники формування їх водних 

ресурсів; 

– оцінено часову динаміку змін основних складових водного балансу 

річкових басейнів (опадів та температури повітря) протягом ХХІ 

століття з використанням широкого спектру глобальних та регіональних 

кліматичних моделей та найновіших кліматичних РТК 

(репрезентативних траєкторій концентрацій) сценаріїв, які ще не 

використовувалися в Україні; 

– виконано довгостроковий прогноз водного стоку до кінця ХХІ століття 

для трьох річкових басейнів за допомогою еколого-гідрологічної моделі 

SWIM з урахуванням трьох рівнів сценаріїв викидів парникових газів 

(високого, середнього, низького); 

– оцінено вплив зміни клімату на формування максимальних витрат 

паводків за тридцять років на річках Карпат до кінця століття з 

використанням розширеного методу даунскелінгу (XDS) та 
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статистичного GEV-розподілу узагальнених екстремальних значень. 

Удосконалено: 

– методи кількісного визначення поверхневого та латерального стоку, а 

також значення евапотранспірації; 

– методи візуалізації для аналізу результатів моделювання (кліматичних 

та гідрологічних показників) на основі мови програмування R для 

басейнів дослідження; 

– метод регіоналізації кліматичних даних для гірських річкових басейнів 

шляхом поєднання регіональної кліматичної моделі RCA4 з моделлю, 

розробленою на основі методу XDS відповідно до сценаріїв викидів  

РТК 4.5 та РТК 8.5; 

Дістали подальший розвиток: 

– методи дослідження взаємозв’язку між фізико-географічними 

характеристиками досліджуваних річкових басейнів (клімат, ґрунти, 

землекористування, орографія тощо) та річковим стоком; 

– аналіз чутливості параметрів моделі до водного стоку в різних річкових 

басейнах; 

– методологія оцінки сезонного розподілу опадів та температури в межах 

досліджених річкових басейнів до кінця століття; 

– оцінка невизначеності різних методів регіоналізації на прикладі гірських 

річкових басейнів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає  у використанні 

результатів дисертаційної роботи для організації та проведення науково- 

обґрунтованого водного менеджменту в Україні. Отримані дані кліматичних і 

гідрологічних прогнозів для території України можуть бути використані в 

сільському господарстві, енергетиці, соціальній сфері та для запобігання 

можливих надзвичайних ситуацій. 

 Застосований у даному дослідженні підхід може бути впроваджений в 

наукових та виробничих організаціях водного господарства та використаний 

як основа для розробки навчального курсу або декількох курсів для вищих 
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навчальних закладів, пов’язаних із кліматичним та гідрологічним 

моделюванням та оцінкою зміни клімату. 

Особистий внесок здобувача. Постановка мети та завдань 

дисертаційного дослідження, а також обговорення отриманих результатів та 

висновків було виконано разом з науковим керівником. 

Здобувачем було виконано наступне: 

– аналіз та вивчення наукової літератури за темою дисертаційного 

дослідження; 

– збір необхідних гідрологічних, кліматичних, водогосподарських та 

просторових даних та формування інформаційної бази; 

– калібрування та валідація еко-гідрологічної моделі SWIM для всіх 

об’єктів дослідження; 

– проведення всіх необхідних розрахунків, застосування статистичних 

методів;  

– аналіз та інтерпретація отриманих результатів та написання розділів 

дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на українських та 

міжнародних конференціях і з’їздах: European Geosciences Union General 

Assembly (Vienna, 2016, 2017); Міжнародній науковій міждисциплінарній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» 

(Київ, 2014, 2015, 2016), Міжнародній науковій конференції «Від географії до 

географічного українознавства: Еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків 

(до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному 

університеті ім. Ю. Федьковича)» (Чернівці, 2016); Central Eastern European 

SWAT Workshop (Варшава, 2016); міжнародній науковій конференції 

«Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной 

деятельности в условиях изменяющегося климата» (Минск, 2015); Першому 

Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді (Одеса, 2017). 

Отримані результати були представлені та обговорювались на 
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засіданнях, семінарах географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, у Потсдамському інституті вивчення 

впливу клімату та  Потсдамському Університеті в рамках Research Training 

Group "NatRiskChange".  

Публікації. Основні наукові положення і результати дисертації 

опубліковані в 17 наукових працях, у тому числі: 3 статті у фахових 

періодичних виданнях України, 4 публікації у міжнародних фахових 

виданнях, 10 – у матеріалах та збірниках тез конференцій, інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 

розділів, висновків, списку використаних літературних джерел (121 джерело) 

та додатків. Повний обсяг роботи становить 171 сторінку. Основний зміст 

дисертації викладений на 113 сторінках, налічує 35 рисунків, 16 таблиць та 20 

додатків на 24 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗМІНА КЛІМАТУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВОДНІ РЕСУРСИ 

 

1.1. Зміна клімату як основний чинник майбутніх загроз для 

водних ресурсів 

 

Спостереження за тенденціями в розвитку клімату за останні 

десятиріччя свідчать про підвищення температури в Європі [2]. Сумарна 

кількість опадів вказує на різні регіональні зміни і не має чіткого 

континентального тренду порівняно з температурою. З 1960 р. річна кількість 

опадів зросла до 70 мм за десять років у Північній Європі та скоротилась до  

90 мм за десять років у деяких частинах Південної Європи [8]. Річковий стік 

демонструє схожі з опадами тенденції зі зменшенням у Південній та Східній 

Європі і збільшенням у Північній [9], [10]. 

Відповідно до звітів IPCC [2], [11], у Європі існує також висока 

достовірність змін екстремальних значень температур, що проявляється 

збільшенням кількості теплих днів та ночей, хвилями тепла та інтенсивними 

опадами [12], [13]. Також відзначено зростання загроз, пов’язаних з 

кліматичними умовами, та їх інтенсивності, але з менш чітким проявом та 

значними відмінностями в різних регіонах Європи [1]. В даний час очікується, 

що зміни в гідрологічних екстремальних явищах стануть особливо яскраво 

вираженими й можуть бути пов’язані зі зміною кліматичних умов [2]. Багато 

гідрологічних постів фіксували певні збільшення крайніх значень річкового 

стоку в Німеччині [14], Центральній Європі [15] та Франції [16]. Також у 

басейнах річок Північного моря та в Східній Європі [17] були виявлені зміни 

в сезонній динаміці повеней та паводків. Дослідження альпійських водозборів 

[18] показали, що гідрологічні режими високогірних річок змінюються 

повільно, але неухильно. 

Багато досліджень, виконаних останнім часом, були присвячені 
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майбутнім змінам клімату в Європі. Прогнози клімату за різними сценаріями 

викидів показують підвищення температури в межах від 1 до 4.5°С при РТК 

(репрезентативна траєкторія концентрації) 4.5 і до 2.5-5.5°С при РТК 8.5 до 

кінця століття [19]; із високим зростанням у Південній Європі влітку, а також 

в Північній та Східній Європі взимку [20], [21]. Річна сумарна кількість опадів 

свідчить про менш чіткий сигнал змін у XXI ст. порівняно з температурою, 

хоча більшість прогнозів збігаються в тому, що відбувається загальне річне 

збільшення в Північній Європі на 30% і зменшення в Південній Європі до        

40% на кінець століття [20], [22]. Стверджують, що в Північній Європі 

зростають тенденції до інтенсивних опадів [2] до кінця століття, хоча 

невизначеність такого прогнозу дуже висока. Однак останні дослідження щодо 

розвитку інтенсивності надмірних опадів протягом останніх десятирічь 

показали, що в низці регіонів Центральної Європи спостерігають зростаючу 

тенденцію до високо інтенсивних зливових штормів при дослідженні 

короткочасного збільшення, тобто від декількох хвилин до однієї години [23], 

[24]. 

Зміна клімату вплине на річковий стік, а майбутні зміни у середніх та 

найбільших значеннях річкового стоку можуть відрізнятись залежно від 

регіону. У деяких дослідженнях, наприклад у Фінляндії [25] та Норвегії [26], 

спостерігають ознаки зміни сезонності річкового стоку та паводків – зі 

зростанням взимку й восени та зменшенням навесні. Крім того, у Франції [27] 

було виявлено збільшення паводкового стоку. 

На відміну від цього, для площі водозбору в альпійському Леху було 

прогнозовано зменшення паводку з повторюваністю раз на десять років, при 

значному збільшенні зимових повеней [28]. В іншому дослідженні щодо Альп 

середньорічні та максимальні повені, як очікується, збільшаться у Швейцарії 

та зменшаться у Південних Альпах [29]. У дослідженні H. Meresa [30] було 

зосереджено увагу на гірському водозборі в Польщі та прогнозовано 

збільшення річного максимального стоку до кінця століття. 

 



29  

1.2. Попередні дослідження впливу зміни клімату на водні ресурси 

у світі та Україні 

 

Україна характеризується порівняно низькою доступністю внутрішніх 

водних ресурсів у порівнянні з іншими країнами Європи, займаючи 124 місце 

серед 181 країни за кількістю внутрішніх поновлюваних джерел наявних 

водних ресурсів на душу населення в 2014 році [3]. Тому комплексна оцінка 

впливу зміни клімату на водні ресурси країни є досить важливим питанням. 

Тим не менш, до цього часу такої комплексної оцінки для однієї з найбільших 

європейських країни не було зроблено. У даному дослідженні основною 

метою було зробити перший крок у цьому напрямку та дослідити вплив зміни 

клімату на водні ресурси, беручи за основу пілотні гідрологічні басейни 

розташовані в різних природних зонах України. 

Водні ресурси України є вразливими через їх обмежену кількість, 

нерівномірність щорічного внутрішнього та зовнішнього розподілу у 

відновлювальних водних ресурсах. Крім того, рівень якості води також є дуже 

важливою проблемою, адже поверхневі водні ресурси (головним чином 

річковий стік) вразливі до забруднення. У цьому аспекті питання майбутніх 

змін є вирішальним для України [31], [32]. 

Тенденції у зростанні температури повітря були зафіксовані в Україні 

[33]– [35]. Однак протягом останніх 60 років в Україні не було виявлено 

значних змін у річному максимальному річковому стоці, за яким здійснювали 

спостереження, у гірських річках із дощовим та сніговим живленням [36]. 

На даний момент було опубліковано декілька робіт, що стосуються 

можливого впливу зміни клімату на водні ресурси для території України [6], 

[37]-[41]. Проте, на нашу думку, лише в деяких із цих досліджень 

застосовується чисельні гідрологічні моделі [7], [40]–[45]. Наприклад, 

наслідки зміни клімату у верхній частині Західного Бугу вивчено в роботі         

S. Fischer [41] з використанням моделі SWAT (Soil and Water Assessment Tool), 

яка була заснована для кліматичних сценаріїв з CCLM (COSMO – Climate 
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Limited area Modeling) на основі сценаріїв A2 та B1. Результати показали 

незначну зміну величин середнього річного стоку для обох сценаріїв у період 

2021-2050 рр. У період 2071-2100 рр. середньорічний стік зменшиться на 15% 

у сценарії В1 та на 8% у сценарії А2 [41]. 

Більшість інших досліджень, присвячених цьому питанню, 

використовували статистичні підходи на основі рівняння водного балансу. 

Наприклад, С.І. Сніжко зі співавторами [38] провів оцінку зміни водного стоку 

для 19 річкових басейнів України для 21 століття шляхом застосування водно- 

балансового методу, з використанням кліматичних сценаріїв з моделі REMO. 

Згідно з цим дослідженням,  найближчим часом водний стік, в основному, 

залишиться стабільним, особливо в гірських районах, з невеликим 

збільшенням до 2040 року. До кінця століття майже у всіх водосховищах 

прогнозується зменшення стоку, особливо в центральній та південній 

частинах України [38]. 

В іншому дослідженні [39] використовувалась гідрологічна модель, яка 

також базується на рівнянні водного балансу та була розроблена Російським 

Державним Гідрологічним Інститутом. Використовуючи декілька сценаріїв 

змін клімату, які базуються на ансамблі моделей МЗЦАО: GFDL, UKMO та 

ECHAM, було отримано прогнози змін стоку в Дніпрі до 2050 року. Згідно з 

цим дослідженням, прогнози, які керуються різними глобальними моделями 

циркуляції атмосфери, мали досить велику невизначеність. Наприклад, модель 

на основі GFDL показала як збільшення, так і зменшення річного стоку, в 

залежності від збільшення концентрації CO2 Результати на основі ECHAM 

показали зменшення 20 – 30% водного стоку для всього басейну, за 

виключенням південної частини, в залежності від збільшення рівня 

концентрації CO2, в той же час на основі UKMO результати показали 

збільшення річкового стоку для всього басейну [39]. 

Деякі відповіді щодо можливих майбутніх змін у водних ресурсах 

України можна отримати з дослідження Лободи та ін. [6], яка провела оцінку 

змін водних ресурсів в Україні на основі сценаріїв глобального потепління 
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A1B та A2. Дане дослідження також базується на водно-балансовому рівнянні, 

з використанням методу оцінки площинного стоку та метеорологічних даних. 

Результати показали збільшення стоку в посушливій зоні Південної України, 

відповідно до сценарію А2, водні ресурси в Північній Україні зростуть на 80%, 

а в центральній частині країни - до 20%, в той час як на заході відбудеться 

зменшення на 20-30% і до 60% на півдні до 2050 р. [6]. 

З урахуванням вищезгаданих досліджень, присвячених оцінці майбутніх 

змін річкового стоку під впливом зміни клімату в Україні, можна зробити 

висновок, що дослідження з використанням чисельного гідрологічного 

моделювання досить обмежені, і вони застосовують лише сценарії SRES. 

Більшість досліджень базується на простих водно-балансових моделях, та не 

використовується комплексний підхід до оцінки можливих наслідків впливу 

кліматичних змін на гідрологічний цикл. Часто сценарії, що застосовуються в 

вищезазначених дослідженнях, показують протилежні сигнали змін, особливо 

для опадів. Таким чином, невелика кількість застосованих кліматичних 

прогнозів та певна регіональна обмеженість гідрологічних об’єктів, для яких 

було застосовано воднобалансове моделювання, призвело до отримання 

результатів, які мають досить велике поле невизначеності. 

За минулі десятиріччя (у 1998, 2001 та 2008 роках) в Україні сталось 

кілька руйнівних повеней [46]. Одна з найбільших і згубних відбулась 

наприкінці липня 2008 р. у Карпатському регіоні та прилеглих територіях у 

межах України, Молдови і Румунії, спричинивши 47 смертельних випадків та 

евакуацію приблизно 40 000 осіб [47]. В Україні було затоплено понад 40 000 

будинків та 33 000 га сільськогосподарських угідь [48]. 

Можна перерахувати декілька робіт присвячених екстремальним 

гідрологічним явищам та впливу на них зміни клімату для Східної Європи 

[30], [49] і для України зокрема [37],[50]. Пам’ятаючи про руйнівні паводки в 

минулому та передбачувані зміни клімату, необхідно здійснити оцінку 

поточних та очікуваних тенденцій щодо масштабів та періодичності повеней 

в Україні в умовах потепління, особливо в уразливому регіоні Карпатських гір. 
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Вплив зміни клімату, обумовлений підвищенням температури та зміною 

в опадах, може призвести до зміни частоти паводків та засух і зміни в 

сезонності водного стоку [11], [26], [51]. Такі зміни можуть мати несприятливі 

наслідки для сільського господарства, енергетичної, транспортної та 

соціальної сфери, які залежать від водних ресурсів. 

Задля уникнення зазначених вище ризиків та відповідних збитків мають 

бути розроблені адаптивні заходи та стратегії регіонального управління 

водними ресурсами (для стійкості до майбутніх викликів). Проте 

невизначеності, пов'язані з прогнозом клімату та моделюванням його 

наслідків, є досить серйозним викликом для науки та спільноти. 

Тим не менш, зміна клімату - лише один із можливих факторів впливу 

на водні ресурси. Впливи, пов’язані зі збільшенням забруднення, 

урбанізацією, застарілими методами водокористування та змінами в 

землекористуванні, є досить важливими факторами, що ведуть до 

дестабілізації та вразливості водних ресурсів. Серед яких – зменшення 

водопостачання та збільшення водокористування. 

Останні роки Україна почала інтеграційний процес до Європейського 

союзу шляхом гармонізації нормативно-правової бази, підвищення 

українських стандартів до європейських норм в економічній, соціальній та 

природоохоронній сферах. 

У цьому відношенні було зроблено певні кроки в сфері управління 

водними ресурсами, планування та адаптації. Одним із головних пріоритетів є 

також питання прийняття та реалізації цілей Водної Рамкової Директиви 

(ВРД) [52] та стандарти управління водними ресурсами. 

Дані цілі вимагають поліпшення якості водних ресурсів та комплексної 

оцінки стану прибережних екосистем. Україна досягла певного прогресу в 

реалізація підходу з комплексного управління річкових басейнів, 

пропагованим ВРД, особливо для його трансграничних басейнів. Як зазначено 

в ВРД, динаміка та кількість води відіграють критичну роль у функціонуванні 

водних систем, тому зміна клімату як рушія потенційних майбутніх змін у 
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водних ресурсах має бути досить детально досліджена. Оцінка впливу зміни 

клімату на водні ресурси має здійснюватися як частина стратегії для 

досягнення екологічних цілей. 

 

1.3. Висновки до розділу 

 

З урахуванням проведеного літературного огляду, присвяченого оцінці 

майбутніх змін річкового стоку під впливом зміни клімату в Україні, можна 

зробити висновок, що більшість досліджень базується на використанні 

класичних водно-балансових моделей та дещо застарілих кліматичних 

сценаріїв SRES. Дослідження з використанням чисельного гідрологічного 

моделювання не набули широкого поширення в Україні і мають лише 

епізодичний характер застосування. У більшості досліджень не 

використовується комплексний підхід до оцінки можливих наслідків впливу 

кліматичних змін на гідрологічний цикл. 

Часто сценарії, що застосовуються в вищезазначених дослідженнях, 

показують протилежні сигнали змін, особливо для опадів. Таким чином, 

невелика кількість застосованих кліматичних прогнозів та певна регіональна 

обмеженість гідрологічних об’єктів, для яких застосовувалось воднобалансове 

моделювання, призвели до отримання результатів, які мають досить велике 

поле невизначеності. 

Саме тому в даній роботі застосовується комплексний підхід до 

гідрологічного моделювання з використанням чисельної моделі SWIM та 

сучасних кліматичних сценаріїв РТК 4.5 та РТК 8.5. 



34  

РОЗДІЛ 2 

 

ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ГОЛОВНІ 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГІДРОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ 

 

Для комплексного підходу було обрано річкові басейни, які 

розташовуються в межах різних природних зонах України та мають певні 

регіональні особливості (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Модельовані частини річкових басейнів дослідження в межах України 

 

Для оцінки зміни водного стоку до кінця століття було обрано три 

репрезентативних річкових басейни: на пiвночі басейн річки Тетерів, на заході 

басейн річки Західний Буг та на південному-сході басейн річки Самара. Для 

оцінки зміни частоти паводкiв до кінця століття було обрано два річкових 

басейни в межах Карпатського регіону: басейн річки Прут та Тиса. 

Основні характеристики Тетерева, Самари та Західного Бугу 

представлені в табл. 2.1 та Додатках П-С. 
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Таблиця 2.1 

Основні характеристикимодельованих басейнів річок Тетерева, 
Західного Бугу та Самари 

 Тетерів Самара Західний Буг 
Площа 
водозбору, км² 

15,100 22,600 39,420 

Модельована 
площа 
водозбору, км² 

12,400 19,800 6,750 

Гідрологічні 
пости 

Іванків, Українка, 
Житомир 

Кочерижки, 
Грушевський, 
Васильківка 

Литовеж, 
Межиріччя, 

Камянка-Буська 

Основні 
притоки 

Ірша, Гуйва, 
Гнилопять 

Вовча, Кільчен, 
Бук, Велика 

Тернівка 

Луга, Рата, Солокія 

Q, м3/с 33.8 14.8 34.2 
P, мм 621 535 682 
T,°C 7.0 8.2 7.4 
Коефіціент 
стоку 

0.14 0.04 0.23 

 
Основні типи 
землекористува
ння 

с/г 
угіддя 53% 

с/г 
угіддя 75% 

с/г 
угіддя 67% 

Ліси 24% Ліси 13% Ліси 24.8% 
Населенні пункти 

12% 
Населенні пункти 

7% 
Населенні пункти 

4% 
 

Модельовані басейни мають різні гідрокліматичні умови і, як результат, 

представлені різними коефіцієнтами стоку. Також, розподіл 

землекористування має різну структуру, але у всіх трьох басейнах найбільшу 

частку складають сільськогосподарські угіддя, серед яких найбільша 

представлена в басейні річки Самари. 

 

2.1. Характеристика басейну річки Тетерів 

 

Басейн річки Тетерів знаходиться в межах Житомирської, Київської та 

Вінницької областях. Площа басейну складає 15100 км², а довжина річки 

Тетерів складає 365 км [53]. Річка бере початок недалеко від с. Носівка та тече 
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до м. Радомишля у вузький долині з крутими або помірно крутими схилами, 

частково зі скелястими ущелинами поблизу с. Дениші. Далі вниз по течії 

долина розширюється до 5 км, а глибина до 40 метрів. Ширина заплави досягає 

2 км, місцями заболочена. Річище слабозвивисте, до Радомишля порожисте, 

нижче поділяється на рукави і протоки, має острови, старорічища шириною до 

120 м (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Рельєф модельованої частини басейну річки Тетерів 

 

Серед приток можна назвати ліві: Сивка, Бобрівка, Безіменна, Будичина, 

Олешка, Лісова, Годинка, Шийка, Перебегла, Безіменна, Кижинка, Червоний, 

Перлівка, Ібр, Побитівка, Лісова Кам'янка, Крутий Яр, Калинівка, Руда, Левча, 

Мика, Глухівка, Межерічка, Замочек, Мироч, Березина, Вирва, Равка, Гуче, 

Ірша, Парня, Жерева, Кропивня, Тернява, Любша, Болотна, Хочева. До правих 

віднести: Кобилиха, Тетерівка, Безіменна, Безіменна, Чамишел, Гремляга, 

Тетинець, Коща, Гнилоп'ять, Глибочок, Ів'янка, Русятинка, Гуйва, Коханівка, 

Таль, Кричанка, Великі Лози, Дорогинка, Дубовець, Білка, Кодра, Пісківка, 

Гнилий Потік, Здвиж. Замерзає річка на початку грудня, скресає в середині 

березня (табл. 2.2) [54] . 
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Таблиця 2.2 

Характеристика основних рiчок басейну Тетерева 

Назва рiчки 
Загальна довжина, 

км 
Площа, км² 

Тетерів 365 15100 
Здвиж 145 1775 
Ірша 136 3070 
Гнилопять 90 1200 
Гуйва 97 1505 
Білка 40 354 
Лісова Кам'янка 32 602 
Мика 42 791 
Жерева 30 333 

 

Басейн простягається на території Придніпровської височини та 

Придніпровської низовини, у межах Житомирського та Київського Полісся. 

Висоти коливаються від 70 м до 350 м н.р.м. Похил річки складає 0.5 м/км. 

Клімат помірно-континентальний з вологим літом та хмарною зимою. 

Середня температура повітря січня становить -6°С, липня +17-19°С. Середня 

річна температура повітря становить +7°С. Найбільші морози бувають у січні 

та лютому місяці. Тривалість вегетативного періоду становить 240-260 днів 

(квітень - жовтень). Осінні приморозки відбуваються зазвичай наприкінці 

вересня на початку жовтня [55]. 

Атмосферні опади складають 550-600 мм на рік, з максимальними 

значеннями в літні місяці, випадає близько 45-55% річних опадів. Тривалість 

снігового покриву складає 84-94 дні, але може варіювати в межах 32-133 днів. 

Середній запас води в сніговому шарі складає 50-70 мм [56]–[58]. 

Басейн річки Тетерів розташований у значній мірі в межах Області 

трiщинних вод Українського щита, а також невеликою частиною в межах 

Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. В цiлому підземні води 

беруть незначну участь у формуваннi стоку річки, в основному це снiгове i 

дощове живлення. 

Гідрогеологічні умови накопичення і циркуляції підземних вод в області 

трiщинних вод Українського щита несприятливі для формування значних 
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обсягів водних ресурсів, обводнення водоносних порід по площі і в глибину 

вкрай нерівномірно. Підземні води містяться, як в тріщинуватій зоні 

кристалічних порід докембрію, так і в осадових відкладах, наповнюють 

поглиблення в кристалічному фундаменті. Зона активного водообміну 

підземних вод становить 100-150 м. Тріщинуваті породи поширені повсюдно, 

але відрізняються різним ступенем тріщинуватості, що обумовлює 

нерівномірне обводнення. Водоносність осадових відкладів, які розвинені 

переважно на вододільних територіях, має локальний характер. Ці породи 

характеризуються неглибоким заляганням, що нерідко призводить до 

погіршення якості підземних вод. 

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн характеризується 

витриманістю поширення водоносних горизонтів і слабопроникних порід на 

великих площах, що визначає поверхневий характер залягання водоносних 

горизонтів [59]. 

Витрати 95% забезпеченості протягом усього меженного періоду 

(червень – лютий), змінюються в межах 0.4-0.50 м3/с, що може бути 

результатом значної зарегульованості [60]. 

Ґрунтовий покрив представлений дерново-підзолистими ґрунтами на 

піщаних та супіщаних давньоалювіальних, воднольодовикових відкладах або 

на лесових породах; чорноземами на супіщаних лесових породах; сірими 

лісовими та темно-сірими опідзоленими ґрунтами переважно на супіщаних 

лесових породах. У долинах річок переважають болотні, торфові та лучно-

болотні ґрунти. Більша частина території занята під сільським господарством 

(54%), 24% - ліс, 4% складають селітебні території (Додаток С). 

Для регулювання стоку та господарських потреб у межах річки Тетерів 

було споруджено ряд водосховищ та ставків. Воду використовують для 

промислових та побутових потреб. Також розвинене рибництво. На Тетереві 

розташовані міста: Житомир, Коростишів, Радомишль [54]. 
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2.2. Характеристика басейну річки Самара 
 

Самара є лівою притокою Дніпра, що лежить в межах 

Дніпропетровської, Донецької та Харківської областях та впадає в 

Дніпровське водосховище. Довжина річки складає 320 км, а площа басейну 

22.6 тис. км² (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3 Рельєф модельованої частини басейну річки Самара 

 

Самара бере початок на схилах Донецької височини в Добропільському 

районі Донецької області. Основними правими притоками є: Вільнянка, 

В'язівок, Кільчень, Кримка, Мала Тернівка, Опалиха, Свідівок та Тернівка. До 

лівих приток відносять: Бик, Вовча, Водяна, Гнилуша, Гніздка, Кочерга, 

Маячка, Підпільна, Піщана, Татарка та Чаплина [54], [61]. 

Долина Самари є трапецевидною, асиметричною, на певних ділянках 

ширина складає 3-4 км (максимальна 6 км), є стариці. Річище звивисте, на 

окремих ділянках розгалужене. Оскільки природні умови досить посушливі, 

тому у верхній течії влітку русло пересихає, утворюючи окремі плеса. У 

середній та нижній течії ширина русла перевищує 40-60 м, найбільша – 

близько 300 м. Живлення Самари мішане, переважно снігове. Замерзає річка 
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на початку грудня, скресає до середини березня, льодостав нестійкий  

(Додаток Р) [54], [62]. 

Клімат помірно-континентальний, середня річна температура складає 

+8.2°С, середня температура січня – -5.7°С, липня – +19.4°С. Річні опади 

складають 535 мм. 

Басейн річки Самара простягається від Приазовської та Донецької 

височини та лежить в межах Придніпровської низовини. Висоти різняться від 

40 м до 250 м над рівнем моря. Ґрунтовий покрив представлений переважно 

чорноземами звичайними важкосуглинковими на лесових породах, а також в 

долинах річок алювіальними лучними та лучно-болотяними 

важкосуглинковими. Основними типами землекористування є сільське 

господарство (75%), ліси (13%) та селітебні території (7%). 

Самара лежить в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського 

басейну, області тріщинних вод Українського щита та невелика частина в 

межах гідрогеологічної провінції Донецької складчастої області. 

Артезіанському басейну притаманна витриманість поширення 

водоносних горизонтів і слабопроникних порід на значних площах, що 

визначає поверховий характер залягання водоносних горизонтів. Зона 

інтенсивного водообміну коливається від 300 до 700 м. В межах тріщинних 

вод гідрогеологічні умови накопичення підземних вод несприятливі для 

формування значних об’ємів водних ресурсів [59]. 

Річковий стік регульований чисельними ставками і водосховищами для 

потреб зрошування, водопостачання і рибництва, у верхів’ї споруджено дамби 

обвалування [54]. 

 

2.3. Характеристика басейну річки Західний Буг 

 

Західний Буг – права притока Вісли, протікає в межах України, Білорусі, 

Польщі та впадає в Зегжинське водосховище. Довжина річки – 772 км, в межах 

України – 392 км (рис. 2.4). Площа басейну – 73.5 тис. км² [63]. 
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Рис. 2.4 Рельєф модельованої частини басейну річки Західний Буг 

 

Бере початок на північних схилах Подільської височини у Львівській 

області. У верхній течії річка перетинає заболочену рівнину Малого Полісся, 

нижче м. Червонограда – західної частини Волинської височини. Далі тече у 

північному напрямку вздовж кордону між Україною та Польщею. У верхів’ї 

долина терасовидна, заплава заболочена, є стариці. Річище звивисте 

(завширшки до 8-15 м). У середині течії ширина долини досягає 3-4 км, 

заплава  маловиразна. Ширина річища 40 м. Далі по течії долина річки 

звужується до 1-1.5 км. В межах басейну багато озер, основними правими 

притоками є: Білосток, Луга, Нарев, Неретва, та Луга. Ліві притоки: Кам’янка, 

Полтва та Рата [64]. 

Похил річки складає 0.3 м/км. Для Західного Бугу є характерним яскраво 

виражена весняна повінь та літня і зимова межень [54]. 

Середня тривалість паводків 8-15 діб, найбільша 35. Протягом року 

спостерігається три підняття рівнів – весняний і літній, за рахунок 
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атмосферних опадів, та зимовий під час відлиг. Замерзає в другій половині 

грудня, скресає наприкінці березня. Тривалість льодоставу 120-140 днів. 

Льодовий режим нестійкий. На Західному Бузі споруджено Золочівське, 

Добротвірське і Сокальське водосховища. На річці знаходяться такі міста, як 

Буськ, Кам’янка Бузька, Червоноград, Сокаль [54]. 

Українська частина басейну Західного Бугу знаходиться в двох фізико- 

географічних зонах: лісостеповій та зони мішаних лісів (Українське полісся)  

[63]. Клімат у межах басейну помірно-континентальний, вологий з м’якою 

зимою, частими відлигами та значними опадами (Додаток П). 

Середньорічна температура повітря становить від +6.7°С до +7.5°С. 

Максимальна зафіксована температура в межах басейну – +38°С, мінімальна – 

-39°С. Середньорічні опади складають 680 мм. Вегетаційний період 

починається в першій декаді квітня та закінчується в кінці жовтня- початок 

листопаду [65], [66]. Територія басейну відноситься до Волино-Подільського 

артезіанського басейну, у межах якого виділяють Глицько-Волинську 

западину та Волино-Подільську плиту. 

Ґрунтовий покрив представлений сірими лісовими та дерновими 

ґрунтами на лесових породах, а також болотними та торфовими ґрунтами. 

Основними водокористувачами в басейні Західного Бугу є 

промисловість, житлово-комунальне господарство та сільське господарство. 

Також вода використовується для зрошення в посушливі роки. Основу 

водозабору становлять підприємства гірничо-добувної, харчової, будівельної, 

цукрової та хімічної промисловості, а також енергетики. Основними 

джерелами прямого скидання стічних вод є житлово-комунальні господарства. 

 

2.4. Характеристика басейну річки Тиса 
 

Тиса - ліва притока Дунаю, протікає в межах України, Угорщини, 

Румунії, Словаччини та Сербії. Довжина складає 966 км, а площа басейну – 

153 тис. км², в межах України – 201 км та 11,3 тис. км²  відповідно. Утворюється 
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поблизу м. Рахова на злитті Чорної та Білої Тиси. У межах України лежить 

переважно правобережна частина водозбірного басейну річки, що міститься на 

південно-західній частині Українських Карпат, а також Закарпатської 

низовини. Долина V-подібна, шириною 100-200 метрів, на певних ділянках – 

ущелиноподібна. Після м. Великого Бичкова, перетинає Вулканічний хребет 

та виходить на Закарпатську низовину. Заплава у верхів’ї відсутня або 

представлена вузькою смугою 30-50 м. Річище у верхів’ї звивисте, порожисте, 

нижче дуже розгалужене, з численними островами, ширина його складає від 

40-50 м до 70-100 м. Похил річки складає 1.2 м/км. 

Основними притоками в межах України є Чорна Тиса, Апшиця, Тересва, 

Теребля, Ріка, Боржава (праві), Батар (ліві). Живлення річки снігове і дощове. 

Близько 40% стоку припадає на весняний період. Льодоутворення на початку 

грудня до початку березня. У межах України водокористування складається з 

водопостачання, рибництва та рекреації. Основними містами є Рахів, Тячів, 

Хуст, Чоп (рис. 2.5) [54]. 

Клімат у межах водозбору помірний, середні річні опади становлять 

1100 мм. У період з 1980 по 2000 рр. середні місячні температури в січні-липні 

становили -3.9/+16.9°С для Тиси, а середні витрати води поста Тиса-Вилок 

становить 206 м3/с (1992–2010 рр.). 

Гідрологічний режим обумовлений дощовими та сніговими опадами. 

Мінімальний стік спостерігається в Тисі в літньо-осінній період. Останніми 

роками більшість паводків на Тисі відбувалася в листопаді-грудні і навесні. 

Основні паводки осінньо-зимового сезону є результатом комбінації швидкого 

підвищення температури повітря, що спричиняє танення снігу, та інтенсивних 

опадів (рис. 2.6). 

Основними видами рослинного покриву басейну є ліси (листяні, 

вічнозелені та змішані, 56.2%) і сільськогосподарські угіддя (8.5%). Басейн 

зарегульований дамбами та ставками. 
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Рис. 2.5 Розташування модельованих частин басейнів дослідження:  

Тиса та Прут 
 

  
 

Рис. 2.6 Сезонність паводків в межах басейнів річки Тиса та Прут 

 

В українській частині водозбору є дев’ять водосховищ загальним 

обсягом 60.5 тис. м3 які використовують переважно для сезонного 

регулювання водного режиму, рибальства та меліорації. У модель не вдалося 

включити управління водними ресурсами через брак даних для 

досліджуваного басейну. 
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2.5. Характеристика басейну річки Прут 

 

Прут простягається в межах України та кордону Молдови і Румунії, ліва 

притока Дунаю. Довжина 967 км (272 км в межах України), площа басейну 

27.5 тис. км². Бере початок на північних схилах хребта Чорногора в 

Українських Карпатах. У верхів’ях Прут має гірський характер. Долина 

слабозвивиста, V- подібна, на окремих ділянках являє собою ущелину. 

Ширина її змінюється від 35 до 780 м, переважно 200-300 м. Річище звивисте, 

порожисте, багато невеликих островів. Ширина річки від 15 до 40 м, 

максимальна 120 м. У середині течії долина річки набуває трапецієподібної 

форми, ширина її становить 2-5 км, подекуди до 9 км. Заплава двостороння, 

ширина 0.5-1.5 км. Пересічна ширина річки 40-100 м, найменша – 8 м, 

найбільша 260 м. На нижній ділянці долина Пруту переважно ящикоподібна, 

на окремих ділянках V-подібна, ширина від 0,8 км до 12 км (біля гирла). 

Заплава двостороння, ширина 3-7 км. Основними притоками є Пістинька, 

Рибниця, Черемош, Дереглуй (праві), Тлумачик, Добривідка, Турка, Чорнява, 

Белелуя, Шубранець, Рингая, Черлена (ліві). Характерним є весняна повінь, 

нестійка літньо-осіння межень. Льодостав з кінця грудня – до березня. Основні 

міста: Яремча, Коломия, Чернівці [54], [67]. 

Клімат басейну помірний, середні річні опади становлять 758 мм. У 

період з 1980 по 2000 рр. середні місячні температури в січні-липні 

становили +3.9/+17.5°С для Пруту. Середній стік на гідрологічному посту 

Радаути-Прут (1980-2000 рр.) – 80 м3/с (Додаток Б). 

Гідрологічний режим обумовлений дощовими та сніговими опадами. 

Мінімальний стік спостерігали в осінньо-зимовий період, паводки, на відміну 

від річки Тиса, спостерігаються пізньою весною і влітку ( див. рис. 2.6). 

Це можна пояснити відмінностями у формах площ водозбору, їхніх 

кліматичних умовах, розподілі висот та землекористуванні. У Тиси вище 

середньорічна кількість опадів порівняно з Прутом. Також частка території, 

вкрита горами, на площі водозбору Тиси набагато вища. Висота обох площ 
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водозбору коливається в межах 90-95 м н. р. м. у витоках і 2100 м н. р. м. у 

верхів’ях. Однак більше 70% території площі водозбору Тиси має висоту вище 

600 м н. р. м. порівняно з 34% у Пруту. Більшість паводків осінньо-зимового 

сезону на річці Тиса породжуються комбінацією швидкого підвищення 

температури повітря, що спричиняє танення снігу, та інтенсивних опадів. У 

площі водозбору Пруту подібні умови також можливі, але не існує такої 

яскраво вираженої загальної реакції сніготанення, а кількість опадів 

спричиняє паводки через нижчу висоту розташування та вужчу і довшу форму 

водозбору. 

Основними видами рослинного покриву в районі Пруту є 

сільськогосподарські угіддя (47%), хвойні ліси (22%) та пасовища (8.8%). У 

межах водозбору р. Прут немає великих водосховищ, але в районі нижньої 

течії є багато ставків. 
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РОЗДІЛ 3 

 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Гідрологічне моделювання об`єктів дослідження 

3.1.1. Історія та розвиток еко-гідрологічної моделі SWIM. SWIM – 

просторово-часова модель для довгострокового прогнозування водного стоку, 

яка включає в себе гідрологічні процеси, вегетативні процеси 

(сільськогосподарські культури та рослинність), кругообіг речовин (азот та 

фосфор) та рух донних відкладів в межах річкового басейну. Додатково 

модель включає інтерфейс GRASS або MapWindow, які дозволяють 

використовувати та підготувати просторові дані моделі [68]. Серед них можна 

зазначити: показники висот, землекористування, ґрунтів, рослинності, 

структуру гідротопів та структуру потоків у досліджуваному басейні. Також 

SWIM може включати додаткові модулі для покращення моделювання в 

умовах значного впливу на гідрологічний режим басейну - водойм, боліт, 

іригації і т.д. 

SWIM була розроблена на основі двох попередніх моделях: SWAT та 

MATSALU [69]. Модель SWAT є тривало-часовою басейновою моделлю, 

створеною для прогнозування впливу альтернативних управлінських рішень 

на водні ресурси, седименти та хімічні показники  в басейнах. Важливою 

перевагою моделі є великий досвід попереднього моделювання. 

Модель MATSALU була розроблена в Естонії для сільськогосподарської 

території в межах басейну затоки Матсалу площею 3500 км². Основною 

задачею моделі було оцінити вплив різних сценаріїв управлінських рішень для 

контролю евтрофікації в затоці. Модель має три рівня просторового 

розподілення та включає зовнішні підмодулі. Модель MATSALU була 

розроблена для конкретного завдання та конкретної території, використання 

моделі для інших басейнів не було передбачено [70]. Обидві моделі, як і багато 

інших, ґрунтуються на моделі CREAMS [71] (рис. 3.1). На основі цієї моделі 
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також було розроблено модель GLEMS [72], яка призначена для оцінки 

пестицидів у ґрунтових водах; модель EPIC [73], яка симулює вплив ерозії на 

продуктивність сільськогосподарських культур; модель AGNPS [74] оцінює 

вплив опадів на річковий басейн; модель SWRRB [75], яка є продовженням 

CREAMS та модель OPUS [76]. 

 

Рис. 3.1 Розвиток гідрологічних моделей на основі CREAMS [77] 

 

Модель SWRRB (Simulator for Water Resources in Rural Basins) була 

розроблена для моделювання забруднення в межах водозборів. Дана модель 

працює з щоденним кроком та дозволяє розділити річковий басейн на 

суббасейни (максимум десять). Модель SWRBB була заснована на попередній 

моделі CREAMS, яка була модифікована та розширена з можливістю 

використання її на великомасштабних басейнах. 

Основні зміни, що були впроваджені в моделі: 

1. Модель була розширена, та впроваджено можливість 

паралельного обчислення процесів на рівні суббасейну. 

2. Розроблено покращений метод розрахунку пікових витрат води. 

3. Додано модуль для розрахунку латерального стоку. 

4. Було додано модуль сільськогосподарських культур, з 

визначенням річного циклу вегетації та його впливу на 

гідрологічні процеси. 

5. Додано компонент водосховищ та озер. 
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6. Додано генератор погоди, який включає в себе опади, сонячну 

радіацію і температуру повітря, та відтворює репрезентативні 

погодні умови як в часовому, так і просторовому розрізі. 

7. Інтегровано модуль, який враховує втрати води при трансмісії з 

одного шару в інший. 

8. Впроваджена спрощена система маршрутизації паводку в 

річковому басейні. 

9. Додано компонент маршрутизації донних відкладів. 

Але в той же час, SWRRB обмежена максимум десяттю суббасейнами та 

має спрощену структуру маршрутизації потоків, що рухаються з суббасейнів 

безпосередньо до виходу із всього басейну. Ця проблема була причиною для 

розробки моделі ROTO (Routing Outputs to Outlet). У моделі ROTO було 

впроваджено новий підхід маршрутизації потоків від суббасейну до 

суббасейну [77]. 

SWIM розроблялась здебільшого для середньомасштабних та великих 

басейнів на регіональному рівні в межах Європи. Модель SWAT на перших 

етапах розроблялась більше для оцінки та моделювання якості води та оцінки 

впливу зміни землекористування. MATSALU, як вже зазначалось, була 

розроблена для конкретних завдань в певному регіоні. 

Розробка моделі розпочалась із впровадження трьохрівневої 

розподільної схеми як в SWAT: «басейн – суббасейн - гідротоп», що було 

схоже досить до моделі MATSALU (рис. 3.2). Деякі модулі були виключені, 

задля уникнення «перепараметризаціїї» моделі та для більшого контролю в 

моделюванні. В подальшому розробка моделі полягала в калібрації та 

валідації, починаючи з гідрологічних процесів на різних рівня та пізніше 

включаючи вегетацію, ерозію та процесів, пов’язаних із динамікою нітрогену. 

В процесі розробки деякі модулі та процеси з SWRRB, SWAT, MATSALU були 

змінені, вдосконалені або додані. 
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Рис. 3.2 Трьохрівнева схема моделі SWIM [77] 

 

Паралельно з розробкою моделі SWIM, відбувалось також поступове 

моделювання річкового басейну Ельби, починаючи з гідрології. На відміну від 

моделі SWAT, у той час SWIM була розроблена для симуляцій зі щоденним 

кроком. В процесі тестування деякі модулі та частини моделі були покращені, 

параметри змінені, а деякі компоненти розділені. 

SWIM включає в себе гідрологічні процеси, ерозію, вегетацію та 

динаміку нітрогену/фосфору на рівні басейну, а також використовує кліматичні 

дані та дані менеджменту в сільському господарстві модельованого басейну 

(рис. 3.3) [77]. 

 

Рис. 3.3 Схема процесів в моделі SWIM [77] 
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ГІС інтерфейс SWAT/GRASS був адаптований та модифікований до 

моделі для обробки та підготовки вхідних даних, а саме просторових даних з 

ЦМР, землекористування, ґрунтового профіля та підземних вод. ГІС додаток 

створює набір вхідних файлів для моделі: басейну, суббасейнів, включаючи в 

себе структуру гідротопів (визначаючи номер суббасейну, тип 

землекористування, ґрунту та ін. для кожного гідротопу); структуру 

маршрутизації (визначаючи зв’язки суббасейнів з річковою мережею). Для 

запуску додатку та підготовки необхідних даних потрібно мати щонайменше 

чотири шари даних, а саме: карта висот, карта землекористування, карта 

ґрунтів та карта суббасейнів, яка може бути створена на основі даних про 

розташування гідрологічних постів в межах басейну дослідження, а також 

карти висот (ЦМР – Цифрова модель рельєфу). 

В даний момент, модель продовжує розвиватись та апробуватись на 

нових регіонах. Модель була успішно застосована не лише для Європейських 

басейнів [43], [78]–[80], але й для басейнів в Азії [81], Африці [82] та Америці 

[83]. Також модель постійно вдосконалюється та розробляються нові модулі 

(рис. 3.4 та  3.5).  

 

Рис. 3.4 Карта апробованих різномасштабних гідрологічних басейнів 
моделлю SWIM в світі 
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Рис. 3.5 Карта успішно апробованих різномасштабних гідрологічних басейнів 
моделлю SWIM в межах Європи 

 

Зважаючи, що модель від становлення орієнтувалась на європейський 

регіон та має багато успішних прикладів моделювання різних річкових 

басейнів, можна стверджувати, що SWIM є одним з найкращих інструментів 

для вирішення завдань, поставлених у даному дослідженні. 

 

3.1.2. Структура моделі SWIM. Гідрологічний модуль базується на 

водно-балансовому рівнянні, беручи до уваги опади, перколяцію, вегетацію, 

евапотранспірацію, поверхневий стік та латеральний стік для кожного 

ґрунтового профілю в декількох шарах. 

Модуль представлений рівнянням 3.1: 

 

SW(t + 1) = SW(t)+ PRECIP -Q - ET - PERC – SSF, (3.1) 
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де SW(t) – вміст вологи в ґрунті для дня t; 

PRECIP – опади; 

Q – поверхневий стік;  

ET – евапотранспірація;  

PERC – перколяція;  

SSF – латеральний стік. 

 

Усі значення розраховуються на щоденній основі та визначаються в 

міліметрах. У даному рівнянні, щоденні опади розглядаються як вихідні дані 

та варіюються в залежності від суббасейну. В той же час, опади в межах 

басейну розглядаються як гомогенні. Процес танення снігу включено до 

перколяції [77]. Деякі річкові басейни, особливо які знаходяться в 

напіваридних природних умовах, мають алювіальні канали, які забирають 

велику кількість води з потоку.Дана особливість втрати води на трансмісію, 

яка в свою чергу призводить до зменшення витрат води в разі паводку, також 

врахована в моделі. 

Гідрологічні процеси розділені на чотири частини: 

- ґрунтовий покрив; 

- коренева зона; 

- неглибокий водоносний горизонт; 

- глибокий водоносний горизонт. 

Ґрунтовий профіль розділений на кілька шарів відповідно до ґрунтової 

параметризації. Водний баланс для водоносного горизонту включає в себе 

насичення підземних вод, капілярне насичення ґрунтового профілю, 

латеральні потоки та перколяцію в глибокий водоносний горизонт. 

Сніговий модуль включає в себе розрахунки танення снігу. Процес 

виглядає наступним чином. Якщо температура повітря нижче нуля, то модель 

розглядає опади як сніг. За таких умов, починається процес накопичення снігу. 

Сніг, який лежить на ґрунті, починає танути за умов, коли температура другого 

шару ґрунту перевищує 0°С (за вимогами моделі до вихідних параметрів 
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ґрунтових профілей, глибина першого шару ґрунту завжди повинна бути 10 

мм). Даний підхід досить схожий до підходу, який використовує модель 

CREAMS [71]. Танення снігу представлене як функція температури снігового 

шару відповідно до рівняння 3.2: 

 

SML=4.57 х TMX,                                                                                     (3.2) 

 

де 0.≤ SML≤SNO  

SML – швидкість танення снігу в день; 

SNO – кількість снігу в міліметрах води; 

TMX – середня максимальна добова температура повітря в °C. 

 

Розтанений сніг розглядається в моделі так само, як і опади, для оцінки 

річкового стоку та перколяціі. За виключенням енергії, яка розглядається в 

опадах. 

Поверхневий стік розраховується на основі методу «SCS - curve number» 

[84] та моделюється як нелінійна функція опадів і коефіцієнту затримки 

(retention coefficient, RT). RT залежить від ґрунтово-водного контенту, типу 

землекористування, ґрунту та виду водокористування в регіоні. RT та SCS 

нелінійно варіюються в залежності від «точки в'янення» в сухих умовах і 

насичення ґрунтового профілю у вологих умовах та визначається значеннями 

від 0 до 100. Надійність методу було доведено шляхом апробації моделей 

SWAT та SWIM на багатьох басейнах. Тим не менш, в моделі є можливість не 

використовувати залежність коефіцієнту затримки від землекористування, 

типу ґрунту та використовувати лише залежність виключно від типу ґрунтово-

водного контенту. 

Підхід, моделювання вертикальних потоків через ґрунтовий профіль у 

кореневу зону, було взято також з моделі SWAT. Процес перколяціїї 

відбувається за умови насичення ґрунтового профілю, а також у разі 

ненасичення нижнього шару. Якщо температура ґрунтового шару є нижчою 
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0°С, то перколяція в цьому шарі не відбувається. Для розрахунку температури 

ґрунтового шару використовується температура повітря [84]. Латеральні 

підповерхневі потоки розраховуються одночасно з перколяцією. Більш 

детальна інформація описана в роботі В. Крисанової [77]. 

Потенційна евапотранспірація розраховується на основі методу Преслі- 

Тейлора (1972), що потребує дані сонячної радіації та температури. Також 

можливо використовувати інший метод, Пенман-Монтейта, який 

використовує додатково швидкість вітру та відносну вологість повітря. 

Актуальна евапотранспірація розраховується на концепції Річі (1972), окремо 

для ґрунту та рослин. Актуальна евапотранспірація розраховується в два 

етапи. На першому етапі потенційне випаровування з ґрунту розраховується 

як експоненціальна функція LAI (leaf area index) до моменту поки не 

перевищить значення в 6 мм. Після цього починається другий етап: 

випаровування з ґрунту зменшується і розраховується як функція від 

потенційної евапотранспірації та LAI. В разі якщо водний контент в ґрунті 

обмежений, то транспірація з рослин обмежена і береться до уваги глибина 

коренів рослин [77]. 

Ерозійний модуль. Стік наносів розраховується для кожного суббасейну 

та за допомогою Modified Universal Soil Loss Equation [85], досить схожий 

метод використовує модель SWAT. Розрахунки наносів включають в себе 

фактор стоку, фактор ерозії ґрунту, менеджмент сільськогосподарських 

культур, а також довжину та крутизну схилів. Розрахунок фактору стоку 

розраховується з показників інтенсивності опадів, фактор ерозії ґрунту 

розраховується з текстури ґрунту на поверхневому шарі ґрунтового профілю, 

довжина та крутизна схилів розраховується на основі ЦМР. 

Як вже зазначалось раніше, модель SWIM розглядає кліматичні 

параметри, зокрема температуру повітря та опади, гомогенними на рівні 

суббасейнів. Дана особливість може призвести до певної невизначеності в 

гідрологічному моделюванні, якщо річковий басейн знаходиться в гірських 

умовах, та потребує більш детальної інформації в кліматичних параметрах. 
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Також може бути необхідність корекції кліматичних даних як наслідок низької 

кількості кліматичних станцій, або низької якості вихідних даних 

спостережень, чи даних реаналізу. Зважаючи на це, у моделі було впроваджено 

корекцію опадів та температури повітря залежно від висоти гідротопу.  

Даний метод можна представити за допомогою формул 3.3 для опадів, та 

3.4 для температури повітря. 

 

Pc = Pre x (1+ xgrad x (ElevH-ElevS)), (3.3) 

 

де Pc – відкориговані опади; 

Pre  – опади в суббасейні; 

xgrad – коефіцієнт корекції опадів; 

ElevH – відносна висота гідротопу;  

ElevS – середня відносна висота суббасейну. 

 

Схожу формулу має корекція температури для кожного гідротопу в 

залежності від висоти. 

 

Tc = T + tgrad1 x (ElevH – ElevS), (3.4) 

 

де T – температура повітря в суббасейні; 

tgrad – коефіцієнт корекції температури повітря; 

ElevH – відносна висота гідротопу; 

ElevS – середня відносна висота суббасейну. 

 

Дані коефіцієнти корекції є досить чутливими до змін та залежать від 

змін висот в кожному з гідротопів. 

ГІС модуль. GRASS модуль для моделі SWIM розроблено для 

підготовки та форматування ряду просторових та кліматичних даних, які в 

подальшому використовує гідрологічна модель. Першим етапом роботи з 
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SWIM/GRASS модулем є визначення межі досліджуваного басейну та 

розбивання його на суббасейни, з відповідними характеристиками. В 

подальшому розраховуються топографічні характеристики кожного з 

суббасейнів, які включають в себе довжину річок, схилів, дренажну площу та 

середню висоту кожного з суббасейнів. Наступний етапом є виділення 

гідротопів шляхом накладання карти землекористування, ґрунтів та карти 

суббасейнів. Додатково їх можна розділяти  залежно від висоти шляхом 

включення ізоліній висот. Також розраховуються параметри ґрунтових вод 

для кожного зі суббасейнів. Параметри визначають час досягання води до 

водоносного горизонту. Маршрутизація річкової мережі зберігається в 

окремий файл, який включає в себе інформацію, отриману на основі ЦМР щодо 

структури басейну та суббасейнів. 

Загальний процес моделювання виглядає наступним чином: спочатку за 

допомогою SWIM/GRASS модулів створюються всі необхідні вхідні файли. 

Після цього модель зчитує всі необхідні параметри з файлів та запускається 

триступеневий процес моделювання. Спочатку динаміка води та нітрогену, а 

також вегетація розраховуються для кожного з гідротопів. Вихідні дані з 

гідротопів осереднюються для розрахунку вихідних значень для кожного з 

суббасейнів. На останньому етапі застосовується маршрут потоків для 

суббасейнів з урахуванням витрат на проходження. 

 

3.1.3. Необхідні вхідні дані для моделювання. Для успішного 

моделювання необхідно підготувати ряд просторових, кліматичних та інших 

даних. Підготовка для моделювання може складатись з декількох етапів та 

виглядає наступним чином: 

1) Підготовка просторових даних за допомогою GRASS GIS або інших 

ГІС. 

2) Робота з SWIM модулем в GRASS. 

3) Підготовка пов’язаних даних: 

- кліматичні дані; 
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- дані ґрунтів; 

- дані щодо вегетації та управління 

сільськогосподарськими культурами; 

- гідрологічні дані та дані якості води. 

4) Форматування всіх підготовлених даних та розміщення у відповідні 

директорії моделі. 

Після запуску моделі починається етап калібрації моделі та аналізу 

чутливості певних параметрів для об’єкту дослідження. 

Підготовка просторових даних. Як вже зазначалось в попередньому 

розділі, серед найнеобхідніших просторових даних для моделювання є ЦМР, 

землекористування, карта ґрунтів та карта досліджуваного басейну з 

суббасейнами. 

Серед додаткових карт та даних, необхідних для моделювання, можуть 

бути підготовлені на основі вищевказаних даних та ГІС. Серед них варто 

зазначити: 

- карта басейну з відповідними кордонами для суббасейнів; 

- карта річкової мережі досліджуваного басейну; 

- карта наявних гідрологічних постів; 

- карта альфа-фактору для ґрунтових профілей; 

- карта кліматичних станцій досліджуваного басейну; 

- карта розташування водозабору в межах басейну; 

- карта іригаційних каналів; 

- карта джерел забруднення; 

- карта водосховищ. 

Карта річкової мережі може бути корисною для порівняння зі створеною 

річковою мережею в GRASS, а також для перевірки структури віртуальних 

потоків у моделі. 

Карта гідрологічних постів необхідна для визначення меж річкового 

басейну моделювання, а також для виділення частин басейну, які можуть 

калібруватись додатково. 
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Карта альфа-фактору може бути корисною в разі створення окремих 

даних ґрунтових вод у басейні. 

Карта розташування кліматичних станцій необхідна для подальшої 

інтерполяції кліматичних даних на рівні суббасейнів. 

Карта розташування джерел забруднення необхідна в разі моделювання 

якості води в річковому басейні. Карта водозаборів та водосховищ необхідна 

для моделювання процесу іригації в басейні, а також моделювання режиму 

водосховищ та водокористування. 

Питання просторової роздільної здатності цифрової моделі рельєфу 

досліджуваного басейну є досить важливим. За основу можна взяти так зване 

правило «thousand-million» [86]: якщо досліджувану територію розділити на 

мільйон, то ми отримаємо розмір клітки, яку потрібно використовувати, а 

якщо далі помножити на тисячу, то отримаємо мінімальний розмір суббасейну 

(дренажної площі) в межах басейну. Відповідно до цього правила можна 

використовувати таблицю з розрахунками (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Рекомендації щодо просторової роздільної здатності ЦМР для 
моделювання [77] 

Розмір 
клітки 

Розмір 
суббасейну, 

км² 

Розмір 
басейну/регіону, км² 

30 м 5 1000 
90 м 40 8000 

460 м 1000 200,000 
930 м 4000 900,000 
5.6 км 150,000 30,000,000 
9.3 км 400,000 90,000,000 

 

Дані землекористування, а саме карта з відповідними класами, має містити 

актуальну інформацію та мати відповідну роздільну здатність для 

досліджуваного басейну. Типи землекористування мають бути класифіковані 

згідно формату SWIM. Класи землекористування мають такий вигляд: 

1. Водні об’єкти; 
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2. Селітебні території; 

3. Промисловість; 

4. Дороги; 

5. Сільськогосподарські угіддя; 

6. Території, виведені із користування; 

7. Трави, екстенсивного використання (луки) ; 

8. Трави, інтенсивного використання (пасовища) ; 

9. Мішані ліси; 

10. Хвойні ліси; 

11. Широколистяні ліси;  

12. Болота (незаліснені);  

13. Болота (заліснені);  

14. Чагарники та трава;  

15. Відкритий ґрунт; 

Дані ґрунтового покриву в басейні дослідження повинні буди 

представлені у вигляді карти та відповідними параметрами для кожного шару 

ґрунтового профілю (але не більше 10 шарів для одного профілю). Серед 

параметрів необхідно зазначити: 

- глибина шару ґрунтового профілю 

- пропорція глини, піску та мулу, % 

- об’ємна вага, г/см3 

- пористість, % 

- доступна вологоємність, % 

- польова вологоємність, % 

- контент органіки, % 

- контент органічного N, % 

- гідропровідність, мм/год 

На основі зазначених чотирьох карт та ГІС GRASS разом з 

інтегрованими SWIM модулями можна створити необхідні додаткові карти та 

файли для моделювання. На рис. 3.6 зображена схема необхідних даних та 
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модулів для форматування даних моделі. 

 

 

Рис. 3.6 Схема підготовки необхідних вхідних даних для моделі 

SWIM 

 

Карта суббасейнів створюється на основі цифрової моделі рельєфу 

басейну, векторного шару розташування гідрологічних постів та модулю 

«m.swim.subbasins». При запуску модулю, окрім карти суббасейнів, ще 

створюються додаткові просторові та атрибутивні дані суббасейнів. При 

створені карт суббасейнів можна вказати верхню та нижню рекомендовану 

межу розміру суббасейну. При виборі показників середніх значень для 

суббасейнів виникає питання, які параметри будуть найбільш ефективними. 

Нижньою межею можна визначити в 10 км², це мінімальний розмір 

суббасейну, в якому мережа потоків матиме значення. Розглядається 

швидкість проходження води по водотоках у порівнянні з інфільтрацією. Це 

особливо важливо для рівнинних басейнів, де час досягання досить значний. 

З іншого боку, розмір басейну може залежати від кліматичних даних, 

наприклад в гірських умовах, оскільки кліматичні дані гомогенні на рівні 

суббасейнів. Також слід відмітити, що для території від 25 до 100 км² можуть 

виникати локальні атмосферні явища, як наслідок взаємодії поверхні та 

атмосфери. Тому рекомендований розмір суббасейнів може варіюватись в 

межах від 10 до 100 км². 
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Необхідно зауважити, що кількість суббасейнів та просторова роздільна 

здатність даних впливає на швидкість моделювання, оскільки залежить від 

потужності комп’ютерів. 

На основі створених карт суббасейнів та підготовлених карт 

землекористування і ґрунтів за допомогою модулю «m.swim.hydrotopes» 

створюється карта гідротопів для кожного з суббасейнів. Окрім карти 

гідротопів, модуль створює додатковий набір атрибутивних даних та 

спеціальний текстовий файл зі структурою суббасейнів та гідротопів, який 

використовує модель SWIM. 

Наступним кроком є використання двох наступних модулів: 

«m.swim.routing» та «m.swim.substats». На їх основі створюються дані 

структури водотоків басейну, карта річкової мережі та дані ґрунтових вод для 

кожного з суббасейнів. Приклад порівняння відцифрованої річкової мережі та 

створеної за допомогою GRASS представлений на рис 3.7. 

Одним із найважливіших етапів підготовки вхідних даних для 

гідрологічного моделювання за допомогою моделі SWIM є підготовка 

кліматичних даних. 

Серед кліматичних даних, необхідних для моделювання, варто 

зазначити добові показники опадів, середньої, максимальної та мінімальної 

температури повітря, сонячної радіації, вологості повітря та швидкості вітру. 

Кліматичні дані розглядаються як однорідні на рівні суббасейнів, тому в 

даному випадку для моделювання необхідно мати як найбільше 

метеорологічних станцій з даними. 

Для розрахунку мінімальної необхідної кількості станцій у басейні 

можна посилатись на відношення 1 станція на 100 км², це відношення є 

важливим для опадів та менш важливим для температури повітря, сонячної 

радіації та інших змінних. Дані мають бути відкориговані, а часові ряди не 

мати перерв в спостереженнях [77]. 
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Рис. 3.7 Порівняння створеної річкової мережі в GRASS (синій) та 
відцифрованої (червоний) [77] 

 

Опираючись на досвід розробників та користувачів моделі, найкраще 

використовувати дані спостережень із кліматичних станцій. В іншому 

випадку останніми роками для гідрологічного моделювання використовують 

дані реаналізу (рис. 3.8). 

При підготовці кліматичних параметрів для моделювання основною 

задачею є інтерполяція кліматичних показників із кліматичних станцій або 

віртуальних кліматичних станцій (у разі використання даних реаналізу або 

інших даних, які представлені на регулярній сітці). Приклад розташування 

кліматичних станцій та суббасейнів на прикладі басейну річки Тетерів 

представлений на рис 3.8. 
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Рис 3.8 Віртуальні кліматичні станції глобальної бази даних (жовтий) та 
віртуальні кліматичні станції для кожного з суббасейнів (сірий) на прикладі 

модельованої частини басейну річки Тетерів 
 

Під час інтерполяції може бути враховані зміни висот в межах басейну. 

Після інтерполяції кліматичні дані для всіх суббасейнів зберігаються в два 

файли. В першому файлі зберігається сонячна радіація, відносна вологість 

повітря та опади, а в другому файлі зберігається мінімальна, середня та 

максимальна температура повітря. Всі кліматичні показники мають щоденні 

значення та не мають перерв в часових рядах. 

Для моделювання врожайності необхідний набір вихідних параметрів 

зберігається в файлі crop.dat, це стандартний файл моделі. В файлі 

представлені параметри вегетації та сільськогосподарських культур. 

Також необхідно вказати дані, що стосуються сільськогосподарського 

менеджменту для території дослідження. Серед них можна зазначити: 

- дата операції; 

- тип операції (висадка або збір врожаю); 

- код культури (береться з бази даних); 

- кількість днів внесення добрив; 
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- кількість внесення добрив N та P в кг/га. 

Даний модуль повністю не автоматизований, тому вищеперераховані 

показники мать бути внесені в код моделі та заново компільовані. Також 

можна вносити певні зміни в схеми висадки та посадки певної культури, з року 

в рік, але культура має розраховуватись лише одна. 

Гідрологічні дані та дані якості води. Модель SWIM не потребує ці дані 

для роботи, але витрати води та концентрації нітрогену та фосфору 

використовуються для верифікації моделі. Модель потребує дані витрат води 

у вигляді вхідного файлу, але в останній версії SWIM це було змінено. 

Оцінка якості симуляції витрат та якості води описана в пункті 3.1.5. 

 

3.1.4. Підготовка вхідних даних моделювання. Для роботи з моделлю 

SWIM необхідно підготувати ряд даних для її запуску, серед них: 

- Цифрова модель рельєфу (ЦМР) басейнів дослідження; 

- Карта ґрунтів та відповідна параметризація ґрунтових профілів; 

- Карта землекористування; 

- Кліматичні дані (щоденна мінімальна, максимальна та середня 

температура, опади, вологість повітря та сонячна радіація) ; 

- Річковий стік для одного або більше гідрологічних постів (дані 

річкового стоку не є обов'язковими для роботи моделі, але необхідні 

для калібрації та валідації). 

Цифрова модель рельєфу для об'єктів дослідження була отримана з 

сервісу Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Просторова роздільна 

здатність даних становить 90 м, дані були попередньо кореговані [87]. Дані 

були завантажені з відповідного ресурсу та за допомогою ГІС були об'єднані 

в одну робочу поверхню. Після цього була проведена корекція та видалені 

артефакти для всіх об'єктів дослідження, які зазвичай трапляються в роботі з 

даним типом даних. Цифрова модель рельєфу використовувалась для 

визначення меж річкових басейнів, розрахунків висот та визначення річкової 

мережі. 
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На основі ЦМР та географічних координатів гідрологічних постів, за 

допомогою програмного забезпечення GRASS та спеціально розроблених 

модулів SWIM, було виділено декілька шарів. Серед них можна зазначити: 

межі басейну дослідження по нижньому гідрологічному посту, растр 

акумуляції водних потоків, карта під-басейнів та карта річкової мережі. Крім 

того, була розрахована статистична інформація для кожного з під-басейнів, 

яка включала в себе: географічні координати кожного з басейнів, його площу, 

порядковий номер в басейні, географічні координати центроїдів для кожного 

з під-басейнів та ін [88]. 

Дана інформація використовувалась в подальшому для інтерполяції 

кліматичних даних, підготовки карт гідротопів та вихідних даних для запуску 

моделі. Через відсутність карт землекористування в цифровому форматі, певні 

дані та класи землекористування були отримані з різних відкритих джерел, 

[89], а також шляхом класифікації супутникових знімків [90]–[92]. Оскільки 

дані землекористування були отримані з різних джерел, в тому числі і 

супутникових знімків та відкритих джерел таких, як Open Street Map 

(https://www.openstreetmap.org/), було використано також геоінформаційне 

програмне забезпечення для компонування даних. 

Дані зі супутникових знімків були отримані шляхом класифікації 

програмному забезпеченні ARGIS, за допомогою спеціальних інструментів. 

Супутникові знімки були отримані з Landsat 4-5, основні класи: ліс та 

сільськогосподарські угіддя. Інші класи були отримані із зазначених вище 

джерел. Після компонування всі дані були приведені до одного формату з 

відповідною роздільною здатністю 30 м, а типи землекористування 

класифіковані відповідно до формату, яку використовує модель SWIM (15 

класів: водні об’єкти, селітебні території, промисловість, дорога, відкритий 

ґрунт, поле, луки, пасовище, земля, території, виведені з користування, 

хвойний ліс, листяний ліс, мішаний ліс, водно-болотне угіддя.). 

Карти ґрунтів та часткова параметризація ґрунтових шарів були 

отримані зі Світової Гармонізованої Бази Ґрунтових Даних, створеної 

http://www.openstreetmap.org/)
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Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН з роздільною 

здатністю 1 км [93]. Окрім карти ґрунтів для кожного ґрунтового профілю за 

допомогою програмного забезпечення R та відповідних скриптів була 

конвертована параметризація ґрунтових профілей у файли, які використовує 

модель SWIM. Деякі відсутні параметри такі, як пористість, вологоємність 

ґрунту, гідропровідність та коефіцієнт ерозії, оцінювали за допомогою 

функцій трансформації ґрунтових параметрів [94]. 

Після підготовки даних землекористування та даних ґрунтів для об'єктів 

дослідження, за допомогою ГІС модулей було підготовлено наступний ряд 

даних, який використовує модель SWIM. Серед них слід відмітити карту 

гідротопів, карту основних потоків у басейні, карту маршрутизації та 

додаткову статистичну інформацію, необхідну для запуску моделі. 

Всі просторові дані, підготовлені за допомогою геоінформаційних 

систем, були конвертовані в табличні дані, оскільки гідрологічна модель може 

розпізнавати лише такий формат. 

Перед моделюванням річкових басейнів було проведено аналіз вхідних 

даних та порівняно ряд відкритих джерел та ресурсів. Оскільки кліматичні 

дані є одним найважливіших факторів в гідрологічному моделюванні, було 

вирішено проаналізувати існуючі дані для об’єктів дослідження. 

Модель SWIM вимагає як мінімум шести кліматичних параметрів, з 

досить великою щільністю кліматичних станцій. Для більшості басейнів 

кількість станцій була недостатньою, а в деяких станціях були пропуски в 

часових рядах та параметрах. Тому дані спостережень були порівняні з двома 

глобальними ресурсами GPCC (The Global Precipitation Climatology Centre) та 

WFDEI ( WATCH Forcing Data ERA-Interim) [95], [96]. 

GPCC, заснований Німецькою Метеорологічною Службою (DWD, 

Deutscher Wetterdienst) під егідою Всесвітньої Метеорологічної Організації 

(WMO, World Meteorological Organization), забезпечує глобальні дані опадів 

для моніторингу і досліджень клімату на планеті. Цей центр надає 

необмежений доступ до середньомісячних, а також середньодобових даних 
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щодо опадів. Усі продукти GPCC базуються на даних отриманих зі станцій 

спостережень по всьому світу і представлені у вигляді інтерпольованих даних 

на регулярній сітці з просторовою роздільною здатністю в 1 х 1 градус. В даний 

час вже існують нові продукти GPCC, наприклад V.2018, створені на основі 

даних більш ніж 80000 кліматичних станцій по всьому світу і доступні в 

декількох форматах просторового дозволу (2.5, 0.5, 1.0, 0.25 градусів) [96]. 

Загальна база даних GPCC містить більше 116 000 станцій і є 

найбільшою базою даних опадів у світі. Дані станцій були надані третіми 

сторонами в рамках міжнародних угод. 

Основними продуктами GPCC є: Precipitation Climatology (V.2018), 

First Guess Monthly, First Guess Daily, Monitoring Product, Full Data Monthly 

Product V.2018 (V.8), Full Data Daily Product V.2018 (V.2), VASClimO 50 Year 

Data, GPCC drought index (GPCC-DI) і ін. Дані покривають період з 1951 по 

2000 роки або з 1982 по 2016 роки, в залежності від типу, та знаходяться у 

вільному доступі [96]. Іншим корисним глобальним ресурсом кліматичних 

даних є проект WATCH (Water and Global Change), який, на відміну від GPCC, 

включає в себе не лише дані опадів, але й набір інших кліматичних параметрів 

для регіональних і глобальних досліджень клімату і водних ресурсів [96]. 

Серед основних продуктів слід зазначити Watch Forcing Data 20th 

century: це кліматичні дані, які базуються на даних ERA-40 (глобальні дані 

реаналізу для всієї планети) та для кліматичних моделей. Дані покривають 

період з 1901 по 2001 рік і містять 5 змінних з кроком від 3 годин [97]. 

Оскільки дані WATCH доступні лише для періоду до 2001 року, було 

створено новий проект – WFDEI (WATCH-Forcing-Data-ERA-Interim), який 

використовує методику WATCH, але для нових даних ERA-Interim. Дані 

покривають період з 1979 по 2016 рік і включають 8 змінних з 3-х годинним і 

середньодобовим тимчасовим кроком. Всі зазначені вище дані мають 

просторову роздільну здатність в 0.5 х 0.5 градусів [95]. 

Також слід зазначити, що всі дані проекту WFDEI знаходяться у форматі 

NETCDF. Це широко використовуваний формат для кліматичних даних, 
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досить ефективний для великих обсягів, оскільки має можливість архівувати 

дані в компактному форматі з невеликим об’ємом. Останнім часом даний 

формат стає більш популярним серед модельєрів як формат для введення і 

виведення даних. 

Для порівняння наведених вище кліматичних даних з даними 

спостережень було обрано кліматичну станцію Пожежевська в Карпатському 

регіоні. Основною причиною вибору даної станції стало розташування її в 

гірському регіоні, де невизначеність в опадах може зіграти важливу роль. 

Для аналізу було порівняно сумарні річні та внутрішньорічний розподіл 

опадів, який представлений на рис. 3.9 та 3.10. 

 

Рис. 3.9 Порівняння репрезентативності кліматичних даних на прикладі 
сумарних річних опадів для метеорологічної станції Пожежевська 

 

 

 
Рис. 3.10 Порівняння репрезентативності кліматичних даних на прикладі 

внутрішньорічної динаміки опадів для метеорологічної станції Пожежевська 
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Часові ряди річних опадів покривають період з 2001 по 2011 рік. Для 

більшості років дані GPCC та WFDEI показують недооцінку, особливо 

виділяються 2006 та 2011 роки. Разом з тим, дані WFDEI, порівняно з GPCC, 

мають менші відхилення для більшості років. 

Розглядаючи внутрішньорічну динаміку, слід зазначити, що обидва 

ресурси показують недооцінку в опадах для всіх місяців. Найбільше 

відхилення представлені для серпня та квітня, найменше відхилення 

відбувається здебільшого з січня по березень. Можливо, це зумовлено 

кількістю опадів в даний період. Порівнюючи GPCC та WFDEI, на відміну від 

сумарних річних опадів, GPCC не має сильного відхилення значень порівняно 

з WFDEI. 

Окрім станції Пожежевська, було порівняно дані для кліматичних 

станцій, які знаходяться в межах інших гідрологічних басейнів. В більшості 

випадків, особливо в рівнинних басейнах, відхилення даних WFDEI є набагато 

меншими. Окрім опадів, було проаналізовано середньомісячну та 

середньорічну температуру повітря, результати показали мінімальні 

відхилення порівняно з опадами. Було прийнято рішення, в подальшій роботі 

використовувати дані WFDEI як альтернативу станційним даним 

спостережень.  

Для гідрологічного моделювання кліматичні дані були представлені 

двома типами: дані спостережень та дані реаналізу. Такий вибір був 

зумовлений неможливістю отримати дані спостережень для кожного з об’єктів 

досліджень у повній мірі. Тому було використано дані реаналізу (Самара, 

Тетерів та Західний Буг) або комбіновані з даними спостережень (Прут та 

Тиса) для кожного об’єкта досліджень. Кліматичні дані для басейну Пруту та 

Тиси (щоденні мінімальні, максимальні і середні температури та опади) були 

отримані за період 1980-2000 рр. для 12 кліматичних станцій, розташованих 

на досліджуваній території (див. рис. 2.5). Більшість станцій у даному регіоні 

розташована в низовинах, і лише одна – на висоті вище 900 м н. р. м. Середня 

щільність їх розміщення: 1 станція на 2500 км². Інші необхідні кліматичні 
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показники (вологість повітря, сонячна радіація, вітер) не були доступні. Тому 

було вирішено отримати їх із даних реаналізу WFDEI [97], [98] та об’єднати їх 

із даними спостереження. 

Для басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари були використані лише 

дані реаналізу за період з 1981 по 2010 роки, додатково проаналізувавши їх 

репрезентативність для кожного регіону та порівняно з даними спостережень 

для певних станцій в межах басейнів. 

Як вже зазначалося раніше, модель SWIM розглядає кліматичні дані на 

рівні під-басейнів як гомогенні. Тому вихідні дані, отримані з різних джерел, 

в залежності від об'єкту дослідження (це могли бути дані реаналізу або дані 

спостережень) мали бути інтерпольовані на рівні під-басейнів. 

Для басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари інтерполювались дані 

реаналізу з роздільною здатністю 0.5 градуси. Для басейнів Тиси та Пруту 

інтерполювали кліматичні дані з 12 станцій. Для інтерполяції було 

використано мова програмування R та застосовано так званий ‘“reverse 

distance” метод. Модель SWIM завжди використовує щоденні кліматичні дані 

щонайменше для шести показників, які були зазначені вище. 

 Дані річкового стоку для басейнів Пруту та Тиси були отримані в GRDC 

(Global Runoff Data Center) [99] для трьох гідрологічних постів, та з 

Українського гідрометеорологічного центру – для решти басейнів та постів. 

Динаміка річки Прут представлена щоденним річковим стоком для поста 

Радаути, розташованого в Румунії, за період з 1960 по 2008 рр. Дані річкового 

стоку для водозбору Тиси було отримано з постів Тисабеч в Угорщині за 

період 1937–1995 рр. та Вилок в Україні за період 1992‒2010 рр. Пости Тисабеч 

та Вилок розміщені близько один до одного на українсько-угорському кордоні 

та мають дуже схожий гідрограф (Додаток Ж). Для басейну Тетерева було 

обрані гідрологічні пости: Іванків, Українка та Житомир; для басейну Самари: 

Кочерижки, Коханівка, Троїцьке; для басейну Західний Буг: Кам’янка-Бузька, 

Литовеж, Межиріччя. 

GRDC є одним з найбільших ресурсів гідрологічних даних, які можна 
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отримати на безкоштовній основі. Це міжнародний центр обробки 

гідрологічних даних, що діє під егідою Всесвітньої метеорологічної 

організації (WMO). Дана організація була заснована в 1988 році для підтримки 

досліджень у сфері глобального потепління, а також для стимулювання 

інтегрованого підходу управління водними ресурсами. Проект успішно 

працює вже більше 20 років в якості посередника між постачальниками 

гідрологічних даних і міжнародною науково-дослідною спільнотою. Також 

GRDC є ключовим партнером у ряді проектів зі збору та управління даними в 

глобальному масштабі. Необхідно відзначити, що цей ресурс має досить 

зручний інтерфейс, де можна ознайомитися з оглядом усіх доступних 

гідрологічних даних (зокрема гідрологічних постів) у вигляді таблиць або 

карт. 

Глобальна база даних річкового стоку містить щоденні або щомісячні 

дані річкового стоку для більш ніж 9500 станцій в 160 країнах. GRDC надає 

дані про витрати річок на некомерційній основі. 

Для того щоб отримати необхідні дані, слід вибрати необхідні 

гідрологічні пости з каталогу і вказати мету використання даних. Для 

академічних і наукових цілей дані надаються безкоштовно, з умовою 

цитування ресурсу GRDC в публікаціях і звітах. 

 

3.1.5. Калібрація та валідація моделі. В процесі калібрації моделі 

використовують дані річкового стоку з гідрологічних постів для порівняння з 

модельованим стоком у межах басейну. 

Розташування гідрологічного поста заздалегідь враховується при 

створенні суббасейнів, це може бути як гідрологічний пост, по якому 

визначається межі басейну, так і додаткові гідрологічні пости, які замикають 

суббасейни. Кількість гідрологічних постів, по яким проводиться калібрація 

моделі залежить від розміру басейну, зарегульованості басейну, даних 

спостережень та наявності додаткових модулів таких, як водосховища, 

іригація та ін. 
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На основі даних спостережень, історичний період має бути розділений 

на два півперіоди: «калібрацію» та «валідацію». Для першого періоду модель 

калібрується, тобто підбираються такі параметри, щоб модель відтворювала 

процеси якнайкраще порівняно з даними спостережень (у нашому випадку 

витрати води, якість води і т.д.). Після отримання найкращих результатів, 

перевіряється ефективність моделі відтворювати стік на валідаційному 

періоді, без зміни параметрів. 

Обидва періоди мають включати в себе маловодні та багатоводні роки. 

Процес калібрації полягає в коригуванні певних модулей та параметрів,  

залежно від природних умов та антропогенного впливу на досліджуваному 

басейні [100]. Так, наприклад, у гірських басейнах буде грати велику роль 

структура потоків, сніговий модуль та розподілення опадів і температури в 

залежності від висоти. В аридних регіонах домінуючу роль можуть мати 

процес евапотранспірації та параметри ґрунтів. Досить важливу роль у 

моделюванні відіграє зарегульованість річок, оскільки забір води на різні 

промислові та комунальні потреби може бути досить великий і сильно 

впливати на водний баланс річки. Тому для врахування цих особливостей та 

включення їх у модель необхідно мати дані щодо режиму водокористування 

та об’єму забору води. 

Залежно від наявності даних, а також цілей дослідження, можна 

використовувати добові або середньомісячні значення стоку. У залежності від 

розміру басейну проводять калібрацію по одному або декількох постах. Для 

подальшої перевірки репрезентативності моделі можуть бути перевірені 

результати калібрації на декількох постах у межах басейну, які не були 

відкалібровані до цього. 

У процесі калібрації всі необхідні калібраційні параметри моделі 

знаходяться в файлі “.bsn” (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11 Приклад параметризації моделі 

 

Параметри можна розділити на дві категорії. До першої категорії 

відносяться так звані параметри модулів. За допомогою даних параметрів 

можливо вмикати або виникати певні модулі, наприклад, модуль водосховищ, 

метод розрахунку евапотранспірації, водокористування та ін. До другої 

категорії відносяться глобальні параметри, тобто ці параметри впливають на 

весь річковий басейн. Глобальні параметри також можна розділити на певні 

групи. Серед основних груп можна відзначити параметри снігового модулю, 

параметри ґрунтових вод, параметри випаровування, а також гідропровідності 

ґрунтів (табл. 3.2). 

Якщо процес калібрації відбувається по декількох гідрологічних постах, 

додатково використовують параметри для кожного з під-басейнів. Тобто певні 

параметри застосовуються для конкретного суббасейну, а деякі - для всього 

басейну. Ці параметри мають певні фізично обґрунтовані діапазони значень, 

які можуть коливатись залежно від природних умов та географічного 

положення досліджуваного басейну, а також типу та інтенсивності 

водокористування (див. табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Рекомендований діапазон параметрів для калібрації моделі SWIM 

Параметр Назва Діапазон 
 

roc2, roc4 
коефіцієнт розрахунку часу досягнення 
поверхневого стоку та ґрунтового 

 
1-100 

thc коефіцієнт випаровування 0.5-1.5 
ecal корекція евапотранспірації 0.7-1.5 

cnum1,2,3 значення кривих ("curve number") 10-100 
abf альфа фактор для ґрунтових вод 0.01-1 

 
bff 

коефіцієнт, пов'язаний з базовим стоком  
0.2 - 1 

sccor коефіцієнт гідропровідності гґрунту 0.01 - 10 
 

tsnfall 
температура, при якій рідкі опади 
перетворюються в сніг 

 
-5 - 5 

tmelt температура, при якій починає танути сніг -5 - 5 
 

Слід відмітити, що в разі калібраціїї по декількох постах, необхідно 

починати з суббасейнів, які знаходяться у верхів’ї басейну та спускатись вниз 

по течії. 

Окрім ручної параметризації моделі, існує різне програмне забезпечення 

для спрощення та автоматизації цього процесу. Дані програми дозволяють 

відкалібрувати модель у межах зазначених параметрів та підібрати той набір, 

при якому модель найкраще відтворює річковий стік. Тим не менш, 

використовуючи дані програми слід враховувати особливості басейну 

дослідження, а також фізично обґрунтовані межі калібраційних параметрів. 

Процес валідації дає можливість оцінити, як модель репрезентує 

процеси, що відбуваються в басейні. Для цього використовують певні 

параметри та коефіцієнти. Досить поширеним є використання таких 

коефіцієнтів як Nash- Sutcliff (NSE) (3.5) та Percent bias (PBIAS) (3.6) для 

порівняння модельованого та реального річкового стоку [101]. Критерії оцінки 

моделювання наведені в табл. 3.3. 

NSE =  1 − ∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜− 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑖𝑖𝑠𝑠)2𝑛𝑛
𝑖𝑖

∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜− 𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛)2𝑛𝑛
𝑖𝑖

        (3.5) 
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  1 −
∑ �𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜− 𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑜𝑜𝑖𝑖𝑠𝑠�∗100𝑛𝑛

𝑖𝑖
∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑛𝑛
𝑖𝑖

        (3.6) 

 

Таблиця 3.3 
Загальні критерії оцінки ефективності моделювання 

Оцінка значень NSE PBIAS 

Дуже добре 0.75 < NSE <1 PBIAS < ± 10 

Добре 0.65 < NSE <0.75 ±10 < PBIAS < ±15 

Задовільно 0.50 < NSE <0.65 ±15 < PBIAS < ±25 

Незадовільно NSE <0.5 PBIAS >±25 
 

NSE розраховується як квадратна різниця реального стоку та 

модельованого. Коефіцієнт лежить в межах від -∞ до 1, значення від 0.7 до 1.0 

визначаються як добре та відмінно. 

PBIAS визначає довготривалу тенденцію відношення реального стоку до 

модельованого. Ідеальне значення коефіцієнту є 0, позитивні значення 

відображають недооцінку симульованого стоку в порівнянні з реальним, 

від’ємні значення визначають переоцінку симульованого стоку порівняно з 

реальним. 

 

3.2. Кліматичні сценарії 

 

Оскільки дане дисертаційне дослідження включає в себе декілька 

завдань, пов’язаних не лише з оцінкою впливу зміни клімату на річковий стік 

для трьох річкових басейнів, а й   з розглядом  впливу зміни клімату на паводки 

в Карпатському регіоні на прикладі басейнів Пруту та Тиси, було обрано 

декілька підходів щодо вибору кліматичних сценаріїв. Для оцінки впливу 

клімату на річковий стік було обрано 7 сценаріїв з проекту IMPRESSIONS 

[102], [103], більш детально проекції описані в розділі 3.2.1. Для оцінки змін 
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витрат паводків у Карпатському регіоні було обрано 4 сценарії з проекту 

IMPRESSIONS, та ще 4 були підготовлені шляхом регіоналізації МЗЦАО за 

допомогою моделі XDS, більш детально описаної в пункті 3.2.2 [103]. 

 

3.2.1. Сценарії з європейського проекту IMPRESSIONS. У цьому 

дослідженні було використано набір зі сімох кліматичних проекцій, наданих 

європейським проектом IMPRESSIONS («Impacts and Risk from High- End 

Scenarios: Strategies for Innovative Solutions», http://www.impressions-

project.eu/) [102]. Сценарії базуються на загальних моделях циркуляції 

атмосфери, які були регіоналізовані з використанням регіональних 

кліматичних моделей, а стандартне відхилення відкориговане з урахуванням 

даних WFDEI [104] (рис. 3.12 - верхня частина, та 3.13). Кліматичні сценарії 

GCM-RCM з використанням РТК 4.5 та РТК 8.5 з роздільною здатністю           

0.5 градусів та мають часові ряди до 2100 року (табл. 3.4). 

 

 

 

  
Рис. 3.12  Структура кліматичних прогнозів, основаних на двох МЗЦАО, 

регіоналізована за допомогою РКМ RCA4 та з моделлю XDS відповідно до 
сценаріїв викидів РТК 4.5 та РТК 8.5 

http://www.impressions-project.eu/
http://www.impressions-project.eu/
http://www.impressions-project.eu/
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Рис. 3.13 Покриття даними сценаріїв з домену EURO-CORDEX [103] 

 

Таблиця 3.4 

Інформація про кліматичні сценарії, обраних для проекту 
IMPRESSIONS, та майбутня зміна середньорічної температури та опадів 

відносно 1961-1990 років для Європейського регіону 
 
Сценарій 

РТК 

 
 

МЗЦАО 

 
 

РКМ 

 
Чутливість 

МЗЦАО 

Зміни для регіону 

Європи ΔТ/Опади, 

% 
РТК 8.5 HadGEM2-ES RCA4 Висока 5.4°C 5% 
РТК 8.5 CanESM2 CanRCM4 Висока 5.4°C 8% 

РТК 8.5 
IPSL-CM5A- 

MR 
WRF Висока 4.7°C 13% 

РТК 8.5 GFDL-ESM2M RCA4 Середня 3.7°C 6% 
РТК 4.5 HadGEM2-ES RCA4 Середня 3.0°C 3% 
РТК 4.5 GFDL-ESM2M RCA4 Низька 2.2°C 3% 
РТК 4.5 MPI-ESM-LR CCLM4 Низька 2.0°C 4% 

 

Сценарії, які використовувались для басейнів Тетерева, Західного Бугу 

та Самари, були поділені на три групи потенційних майбутніх змін: 

- Високий рівень: РТК 8.5: HadGEM2-ES/RCA4, CanESM2/CanRCM4 

та IPSL-CM5A-MR/WRF; 
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- Середній рівень: РТК 8.5: GFDL-ESM2M/RCA4 та РТК 4.5: 

HadGEM2-ES/RCA4; 

- Низький рівень: GFDL-ESM2M/RCA4 та MPI-ESM-LR/CCLM4. 

Для порівняння майбутніх змін історичний період спостереження було 

обрано період з 1981 по 2010 роки, а майбутній період поділено на три 

частини: 1) 2011-2040, 2) 2041-2070, 3) 2071-2100. 

Оскільки проект IMPRESSIONS націлений на вирішення майбутніх 

можливих змін, пов'язаних зі значними кліматичними змінами, було 

запропоновано використовувати чутливі моделі загальної циркуляції 

атмосфери та океанів, а також наявність регіональних кліматичних моделей як 

основні критерії відбору. Для трьох із восьми МЗЦАО з глобальною 

середньорічною температурою повітря, що перевищує 4 градуси для РТК 8.5 

(2071-2100 рр. в порівнянні 1981-2010 рр.), МЗЦАО були регіоналізовані 

щонайменше за допомогою одної регіональної кліматичної моделі на основі 

даних, доступних із проекту CORDEX (http://wcrp-

cordex.ipsl.jussieu.fr/index.php/community/domain-euro-cordex) (див. рис. 3.13). 

Основні МЗЦАО - це HadGEM2-ES, CanESM2 та IPSL-CM5A-MR, для 

яких глобальна зміна температури становить від 4.01 до 4.19°С - РТК 8.5. Для 

низького рівня: MPI-ESM-LR та GFDL-ESM2M - мають підвищення 

температури відповідно на 1.46°C та 1.07°C. Дані моделі були обрані для 

відображення незначних температурних змін. Для середнього діапазону було 

рекомендовано використовувати декілька моделей низького рівня - GFDL-

ESM2M - РТК 8.5 та високого HadGEM2-ES для РТК 4.5 - ці два типи моделей 

мають схожу динаміку підвищення глобальної середньорічної температури 

повітря на рівні 2.39°C і 2.35°C відповідно. Хоча MPI-ESM-LR, яка є моделлю 

низького рівня для РТК 4.5, насправді має середні зміни РТК 8.5 з 

підвищенням температури 3.22°C [103]. 

Для того щоб отримати найбільш реалістичні сценарії, які зможуть 

відтворювати кліматичні умови, базуючись на даних спостережень та 

модельних даних з високою роздільною здатністю, було використано дані з 

http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/index.php/community/domain-euro-cordex
http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/index.php/community/domain-euro-cordex
http://wcrp-cordex.ipsl.jussieu.fr/index.php/community/domain-euro-cordex


80  

проекту CORDEX. Тому було проаналізовано моделі, задіяні в CORDEX, та 

вибрано МЗЦАО CMIP5, які були регіоналізовані за допомогою динамічних 

методів для Європейського регіону. На рис. 3.13 представлено покриття даних 

доменом CORDEX для Європи з роздільною здатністю в 50 км. 

 Досить часто при моделюванні зміни клімату та комплексною оцінки 

можливих змін у майбутньому необхідно мати великий обсяг обчислювальних 

ресурсів, які зазвичай обмежений. Тому підхід, при якому використовується 

велика кількість кліматичних сценаріїв із залученням різних моделей, може 

бути неможливий. В таких умовах можливо використовувати підхід, коли 

обирається менша кількість моделей та кліматичних сценаріїв, які покривають 

той самий діапазон невизначеності моделей, а також діапазон можливих змін 

для певного регіону. 

Тим не менш, кліматичні моделі не є ідеальні, і результати моделювання 

для історичного періоду, в порівнянні з даними спостережень, мають 

систематичну похибку. Дані моделі досить часто калібруються до даних 

спостережень та потребують базових вихідних значень, зі схожими 

статистичними показниками, особливо якщо вони потрібні для порівняння 

можливих змін із тими змінами, які вже відбулись. Також для оцінки певних 

змін у майбутньому, на основі перевищення певних порогів значень,  часовий 

період перевищення може бути невірним. В таких випадках використовують 

статистичні методи корекції систематичної похибки модельних даних. 

Для корекції стандартної похибки було використано емпіричний метод 

квантилей [104]. Період з 1981 по 2010 рр. був прийнятий за основу для 

корекції. Кожну кліматичну змінну (опади, середня, максимальна і мінімальна 

температура, сонячне випромінювання та відносна вологість) коригували 

окремо, одну за одною [105]. 

 

3.2.2. Сценарії, створені за допомогою розширеного методу 

даунскелінгу. Для дослідження паводків у Карпатському регіоні обрали два 

сценарії викидів парникових газів: РТК 4.5 та РТК 8.5. Чотири кліматичні 
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сценарії були позначені як: GFDL-R-45, GFDL-R-85, Had-R-45 та Had-R-85 

(далі ‒ сценарії GCMs-RCA4) (див. рис. 3.12). 

Розширений метод даунскелінгу (XDS) [106] ‒ це статистично-

емпірична методика даунскелінгу, яка розширює метод множинної лінійної 

регресії (multiple linear regression, MLR), але модифікована таким чином, що 

створює реалістичніші багатоваріантні локальні статистичні дані. Ідея полягає 

в тому, щоб імітувати регіональні кліматичні умови до глобальних, але 

одночасно з урахуванням місцевих коваріантних аспектів. Подібно MLR, 

метод визначає багатоваріантну лінійну функцію між великими значеннями 

змінних та локальними даними. Збереження локальної коваріантності 

обумовлене (спостережуваною або імітованою) глобальною коваріантністю, 

будучи керованою глобальними даними, статистика яких може бути змінена, 

наприклад внаслідок зміни клімату, локальна коваріантність змінюється 

відповідно. Цей аспект збереження та зміни локальної коваріантності робить 

дану техніку особливо придатною для імітаційного моделювання 

екстремальних подій. 

Для калібрації моделі XDS були використані дані спостережень, а також 

дані реаналізу WATCH-Era-Interim (далі WATCH). Період 1981‒1990 р. був 

обраний для калібрації, а період 1991‒1999 рр. ‒ для валідації моделі. Дані 

спостережень були представлені добовими значеннями мінімальної, середньої 

та максимальної температури повітря і опадів для 12 кліматичних станцій в 

межах басейнів дослідження. Дані WATCH також містили зазначені вище 

змінні, а також відносну вологість повітря. 

Відкалібровану модель застосували для кліматичних проекцій GFDL- 

ESM2M та HadGEM2 з використанням РТК 4.5 та РТК 8.5 для кожної змінної 

(див. рис. 3.12). Модель XDS показала гарні результати для модельованих 

сценаріїв для базового періоду. Показники кореляції модельованих сценаріїв 

до даних спостережень представлені в табл. 3.5  
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Таблиця 3.5 

Коефіцієнт кореляції даних спостережень у порівнянні з даними моделей 
для базового періоду на основі середніх значень з 12 кліматичних станцій 

(Tсер., Tмакс., Tмін. ‒ середня, максимальна та мінімальна температура, та 
опади). 

Період Tсер. Tмакс. Tмін. Опади 
Калібрація 0.97 0.95 0.94 0.82 
Валідація 0.96 0.94 0.93 0.81 

 

 

Досить неочікуваною для гірського регіону є висока кореляція опадів. 

 

3.3. Аналіз змін екстремальних значень та аналіз даних 

 
Для аналізу впливу зміни клімату на паводки в цьому дослідженні 

застосовано розподіл узагальнених екстремальних значень (Generalised 

Extreme Value distribution, GEV) [107]. Розподіл GEV використовували для 

узгодження значень річного максимального стоку та оцінки зміни значень 

максимальної річної витрати води за тридцятирічний період. Розподіл GEV 

містить три розподіли ймовірностей (Gumbel, Frechet і Weibull) і має три 

параметри: параметр розташування, параметр масштабу та параметр форми. 

Ми використовували підхід блок-максимуму, це означає, що для кожного року 

ми вибирали максимальні витрати води і не брали до уваги всі інші можливі 

паводки. Функцію розподілу GEV широко використовують для оцінки впливу 

клімату на повені та застосовують в інших дослідженнях [108], [109]. 

Крім того, середнє і 98- та 95- процентильні значення були розраховані 

для базового періоду (1981-2010 р.) та періоду далекого майбутнього (2070-

2100 рр.) і порівнянні між собою для оцінки майбутніх змін річкового стоку. 

Всі статистичні розрахунки та форматування вихідних даних було 

проведено за допомогою мови програмування R та програмного 

забезпечення Rstudio [110]. Мова R та відповідне програмне забезпечення 

призначені для статистичних розрахунків та відображення даних. Даний 

продукт досить широко використовується серед тих, хто займається аналізом 
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та обробкою великого обсягу даних. R є безкоштовною, а велика спільнота 

користувачів забезпечує підтримку в розробці великої кількості бібліотек для 

вирішення різного роду статистичних задач, обробки та аналізу даних. 

У дослідженні було використано ряд відкритих бібліотек та функцій на 

всіх етапах моделювання: від підготовки вихідних даних до аналізу 

результатів дослідження. Крім того, дана мова програмування дозволила 

автоматизувати більшу частину роботи в процесі калібрування гідрологічної 

моделі та аналізі екстремальних явищ. Також при автоматизації було написано 

ряд скриптів, які можуть бути використані для схожих задач, але для інших 

регіонів. 

 

3.4. Висновки до розділу 

 

Методика даного дослідження ґрунтувалася на основі поставлених цілей 

та задач, включаючи в себе передові світові практики та досвід у сфері 

гідрологічного моделювання і оцінки впливу зміни клімату на водні ресурси 

та екстремальні гідрологічні явища. 

За основу дослідження було використано еко-гідрологічну модель 

SWIM, яка була розроблена в Потсдамському інституті вивчення впливу 

клімату на початку девяностих років. 

Модель SWIM напіврозподілена модель для довгострокового 

прогнозування водного стоку, яка включає в себе гідрологічні процеси, 

вегетативні процеси, кругообіг речовин (азот та фосфор) та рух донних 

відкладів в межах річкового басейну. Модель була розроблена на двох 

попередніх моделях (SWAT і MATSALU) та має три рівні розподілення: 

басейн, суббасейн та гідротоп. Також SWIM включає в себе ГІС-інтерфейс 

(GRASS або MapWindow). 

Модель зарекомендувала себе дуже добре та була апробована в 

різномасштабних річкових басейнах в Європі, Північній і Південній Америці, 

Африці та Азії. Також модель оновлюється та доповнюється новими 
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модулями, які допомагають покращувати відтворення процесів в річковому 

басейні. Останні роки було розроблено додаткові модулі такі, як сніговий 

модуль, модуль водосховищ, іригаційний модуль та льодовиковий модуль. 

Для гідрологічного моделювання було підготовлено ряд вихідних даних 

для басейнів дослідження, серед яких: кліматичні дані (добові показники 

максимальної, мінімальної та середньої температури повітря, опадів, сонячної 

радіації, відносної вологості та швидкості вітру), дані ґрунтового покриву з 

відповідною параметризацією ґрунтових профілей, дані землекористування 

(класифіковані згідно формату SWIM), ЦМР, дані річкового стоку для 

гідрологічних постів у межах басейнів дослідження. 

Після підготовки всіх вихідних даних та запуску моделі було проведено 

калібрування моделі до даних спостережень річкового стоку. Процес 

калібрації полягав у підборі специфічних параметрів для кожного об'єкта 

дослідження окремо.  

Період спостережень було розділено на два часових проміжки, так 

званих періодів “калібрації” та “валідації” (верифікації) моделі. На першому 

періоді гідрологічна модель калібрувалась, а на другому перевірялась 

репрезентативність відтворення реального річкового стоку для різних 

гідрологічних постів для кожного з басейнів. Періоди обирались в залежності 

від наявності даних спостережень, а також таким чином щоб обидва періоди 

включали в себе як багатоводні так і маловодні роки. Модель відтворює 

річковий стік з щоденним кроком. Ефективність моделі оцінювалась за 

допомогою загальноприйнятих у гідрологічному моделюванні коефіцієнтів. 

Моделі для всіх об'єктів досліджень були відкалібровані з оцінками від 

“добре” до “чудово” відповідно класифікації Моріарсі [108]. 

Після завершення калібрації моделі для всіх об'єктів дослідження були 

підготовлені кліматичні сценарії як вихідні дані для гідрологічної моделі. В 

залежності від різних завдань дослідження було підготовлено дві групи 

кліматичних сценаріїв. 

Для оцінки впливу зміни клімату на річковий стік трьох річкових 
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басейнів (Тетерів, Самара та Західний Буг) було використано 7 кліматичних 

сценаріїв з проекту IMPRESSIONS. Сценарії створено на основі двох РТК 

(РТК 4.5 та РТК 8.5) та п’яти МЗЦАО, які були поєднані з РКМ та 

відкориговані до даних реаналізу. Кліматичні сценарії були об'єднані в три 

групи в залежності від прогнозованих майбутніх змін: сценарії високого, 

середнього та низького рівня. Часовий проміжок, який покривають сценарії, 

склав з 1981 по 2100 рік. Для оцінки майбутніх змін сценарії були розділені на 

три періоди: базовий або історичний (з 1981 по 2010 рр.), три майбутніх (2011-

2040 рр., 2041-2070 рр., 2071-2100 рр.). 

Для оцінки впливу зміни клімату на паводки для двох річкових басейнів 

у Карпатському регіоні було використано 8 кліматичних сценаріїв. Усі 

сценарії базуються на двох РТК ( РТК 4.5 та РТК 8.5) та двох МЗЦАО з проекту 

IMPRESSIONS. Окрім оцінки змін паводків під впливом клімату було 

завдання дослідити невизначеність при моделюванні в залежності від методу 

регіоналізації кліматичних сценаріїв. Тому для двох МЗЦАО було 

використано два методи регіоналізації (статистичний та динамічний). Сценарії 

були згруповані в залежності від типу РТК та типу регіоналізації. Зміни в 

режимі паводків були проаналізовані для всіх груп сценаріїв в залежності від 

РТК та методу регіоналізації в кожному з басейнів. Часовий період, для якого 

оцінювались зміни, склав з 2071 по 2100 до базового з 1981 по 2010 роки. 

У роботі було оцінено зміни в кліматичних параметрах (зміни 

температури повітря та опадів) для всіх об'єктів дослідження. Залежно від 

регіону оцінювались середньорічні, середньомісячні зміни витрат води для 

різних періодів, а також зміни витрат води для 25, 75, 95 та 98 процентилей (в 

залежності від басейну дослідження). 
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РОЗДІЛ 4 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ВОДНІ РЕСУРСИ В 

БАСЕЙНАХ ТЕТЕРЕВА, САМАРИ ТА ЗАХІДНОГО БУГУ ДО КІНЦЯ 

СТОЛІТТЯ 

 

4.1. Порівняльний аналіз зміни основних кліматичних 

характеристик залежно від сценаріїв викидів парникових газів для 

басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари 

 

Для аналізу можливих змін клімату в межах річкових басейнів Тетерева, 

Західного Бугу та Самари було використано 7 кліматичних сценаріїв із 

проекту IMPRESSIONS. Кліматичні сценарії базуються на п’яти МЗЦАО, 

регіоналізованих за допомогою двох РКМ з відповідною корекцією 

систематичного відхилення значень. Сценарії представлені двома РТК 4.5 та 

8.5. Часовий інтервал симуляцій складає з 1981 по 2100 рік, усі сценарії 

об’єднані в три групи в залежності від прогнозних змін температури: 

1) низького рівня; 

2) середнього рівня; 

3) високого рівня. 

Перелік сценаріїв кожної групи представлений в пункті 3.2.1. Для оцінки 

потенційних змін температури та опадів у кожному з басейнів часовий період 

був розділений на три періоди: 

1) 2011-2040 рр.; 

2) 2041-2070 рр.; 

3) 2071-2100 рр. 

Майбутні періоди для кожної групи сценаріїв порівнювалися з базовим 

періодом (1981-2010 рр.). Для кожного досліджуваного об’єкта оцінювались 

зміни в річних опадах, максимальної, мінімальної та середньої температури 

повітря, а також зміни в сезонній динаміці для кожного з майбутніх періодів. 
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Оцінюючи можливі зміни середньорічної температури, можна 

зазначити, що кліматичні сценарії показують поступове збільшення 

температури повітря для всіх річкових басейнів до кінця століття. У всіх 

досліджуваних водозборах температура повітря підвищується інтенсивніше 

для сценаріїв високого рівня в порівнянні з малим та середнім рівнем, що є 

досить закономірним явищем. На рис. 4.1 представлено середньорічну 

температуру в трьох басейнах дослідження до кінця століття в залежності від 

сценаріїв викидів парникових газів. 

 

 

Рис. 4.1 Тенденція зміни середньорічної температури повітря для басейнів 
Тетерева, Західного Бугу та Самари за період з 1981 до 2100 року 
 

Зміни температури повітря в залежності від групи сценаріїв 

представлені в табл. 4.1. Для всіх трьох періодів та басейнів дослідження 

температура збільшується до кінця століття. У басейні річки Тетерів 

середньорічна температура зросте з +8.2°С у період з 1981-2010 рр. до +9.8°С 
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до кінця століття для сценаріїв низького рівня, до +11.4°С для середнього та 

до +12.6°С високого рівня. 

Таблиця 4.1 

Зміни середньорічної температури повітря для трьох майбутніх періодів 
в межах басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари. 

L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень  

Басейн Період 
T, °C ΔT, °C 

L I H L I H 

Тетерів 

базовий 8.2 8.2 8.2    
2011 – 2040  9.3 9.4 9.4 1.1 1.2 1.2 
2041 – 2070  9.6 10.7 10.8 1.4 2.5 2.6 
2071 – 2100  9.8 11.4 12.6 1.6 3.2 4.3 

Західний Буг 

базовий 8.1 8.1 8.1    
2011 – 2040  9 9.1 9.2 0.9 1.1 1.1 
2041 – 2070  9.4 10.3 10.5 1.3 2.3 2.4 
2071 – 2100  9.6 10.9 12.3 1.5 2.9 4.2 

Самара 

базовий 9.3 9.3 9.3    
2011 – 2040  10.2 10.4 10.6 0.9 1.2 1.3 
2041 – 2070  10.7 11.6 12.2 1.4 2.3 2.9 
2071 – 2100  10.9 12.5 14 1.5 3.2 4.7 

 

Схожа тенденція представлена в басейні Західного Бугу, де 

середньорічна температура зростає з +8.1°С для базового періоду до +9.6°С до 

кінця століття для сценаріїв низького рівня, до +10.9°С - середнього та до + 

12.3°С для високого. У басейні річки Самара середньорічна температура 

підвищиться з +9.3°С в базовий період до +10.9°С для низького, до + 12.5°С 

для середнього та до +14°С високого рівня відповідно. У басейні Самари 

відбуваються найбільше підвищення температури серед досліджуваних 

басейнів, особливо для сценаріїв високого рівня. 

Потенційні зміни в сумарних річних опадах  для басейнів дослідження в 

залежності від групи сценаріїв представлені в табл. 4.2 та Додатку Г. 

Середньорічні опади мають різну тенденцію залежно від часового проміжку, 

досліджуваного басейну та групи сценаріїв, і не мають чіткої закономірності, 

яка була представлена в змінах температури. У басейні річки Тетерів 
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спостерігається зменшення опадів для сценаріїв низького рівня в період з 2011 

по 2040 рр. та з 2071 по 2100 рр., для всіх інших рівнів та періодів відбувається 

збільшення опадів. Також не відслідковується поступова зміна кількості 

опадів у сценаріях низького та середнього рівнів. Зміни помітні лише у 

випадку сценарію високого рівня. 

Зміни опадів для Західного Бугу переважно позитивні, вони досягають 

найбільших значень для сценаріїв високого рівня в останній період серед всіх  

басейнів дослідження. Лише для періоду з 2011 по 2040 рр. спостерігається 

зменшення опадів на 9 мм у сценаріях низького рівня. 

В басейні річки Самара сумарні річні опади зменшуються для сценаріїв 

низького рівня від 6 до 28 мм, а також в двох останніх періодах сценаріїв 

середнього рівня. Протилежна динаміка представлена для сценаріїв високого 

рівня з поступовим збільшенням опадів в усіх часових інтервалах. 

Таблиця 4.2 

Зміни сумарних річних опадів для трьох майбутніх періодів в межах 
басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари. 

L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень 

 

Більш істотні зміни відбуваються при розподілі опадів протягом сезону. 

Сезонна динаміка змін свідчить про явне збільшення опадів взимку й восени 

Басейн Період 
P, мм ΔP, мм 

L I H L I H 

Тетерів 

базовий 658 666 664    
2011 – 2040  655 714 714 −3 48 50 
2041 – 2070  674 691 751 16 25 87 
2071 – 2100  654 695 765 −4 29 101 

Західний Буг 

базовий 738 757 743    
2011 – 2040  729 809 796 −9 52 53 
2041 – 2070  749 791 822 11 34 79 
2071 – 2100  748 811 862 10 54 119 

Самара 

базовий 583 589 580    
2011 – 2040  577 598 619 −6 9 39 
2041 – 2070  573 587 636 −10 −2 56 
2071 – 2100  555 569 662 −28 −20 82 
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до 40% для всіх сценаріїв, але зменшується в літній сезон, в основному для 

малого та середнього рівня сценаріїв, у басейнах Тетерева та Західного Бугу 

(рис. 4.2, Додаток Г). Тим не менш, в літній період  найбільше зменшення 

відбувається в сценаріях малого та середнього рівнів до 20%. Щодо сценаріїв 

високого рівня, то спостерігається незначне зменшення або незначна 

позитивна динаміка. 
 

 

Рис. 4.2 Зміни в сезонній динаміці середньомісячних опадів для трьох 
басейнів дослідження до кінця століття для трьох груп сценаріїв  

(L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень) 
 

Басейн Самари характеризується певною неузгодженістю змін в 

залежності від періодів та типу сценаріїв, особливо в весняно-осінній період. 
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З січня по квітень опади зростають до 30% для всіх майбутніх періодів для 

високого та середнього рівнів сценаріїв. В останній період опади 

зменшуються в період з весни до початку осені для малого та середнього 

рівня сценаріїв, але протилежний результат представлений для високого рівня 

сценаріїв. 

 

4.2. Оцінка зміни водного стоку в межах досліджуваних басейнів до 

кінця ХХІ століття 

 

4.2.1. Результати калібрації. Усі три басейни дослідження (Тетерів, 

Західний Буг та Самара) характеризуються високим водопіллям весною, що є 

результатом танення снігу, який акумулюється впродовж осінньо-зимового 

періоду, а також літньої межені. Кожен із басейнів має свої регіональні 

особливості, однак, незважаючи на це, модель SWIM досить добре відтворює 

середньодобовий стік в усіх об'єктах дослідження. Кожен із басейнів 

калібрувався окремо та мав різні часові проміжки. Це було обумовлене 

наявністю даних водного стоку для досліджуваних басейнів. Результати 

моделювання за історичний період варіюються від «задовільних» до «дуже 

добрих» відповідно класифікації Моріарсі та Арнольда [101]. Модельований 

довгостроковий усереднений сезонний стік показує досить високу кореляцію 

до даних спостережень. 

Однією з найбільших проблем у процесі калібрації був брак даних щодо 

водокористування в об'єктах досліджень. Тому було неможливо включити в 

процес моделювання іригаційний модуль та модуль водосховищ, що 

позначилось певним чином на відтворенні річкового стоку в досить 

зарегульованому басейні Самари (в березні та квітні в час весняного 

водопілля, а також влітку, в час інтенсивного зрошення та водозабору). Окрім 

того, відсутність даних щодо водозабору та водовідведення в річкових 

басейнах також унеможливило відкалібрувати модель краще, оскільки в 

період вегетації вода може використовуватись для сільського господарства. 
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Також водопостачання для комунальних потреб є одним важливих чинників, 

які не були включенні в процес моделювання. 

Басейн річки Тетерів калібрувався на основі щоденних даних 

спостережень для створу Іванків. Період калібрації склав з 1999 до 2004 рік, 

період валідації з 2004 до 2009 рік. Результати калібрації представлені на     

рис. 4.3. 

 

 

Рис. 4.3 Результати калібрації та валідації моделі SWIM для басейну Тетерева 
на прикладі гідрологічного поста Іванків 

 

Окрім валідації моделі для гідрологічного поста Іванків, було проведено 

тестування можливості моделі симулювати для всього басейну Тетерів 

річковий стік на двох додаткових гідрологічних постах без додаткової 
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калібрації. Оскільки модель може відтворювати річковий стік на рівні 

суббасейнів, було порівняно результати спостережень щоденного річкового 

стоку для гідрологічних постів Українка та Житомир. Результати тестування 

показали значення «добре» та «задовільно». 

Перед калібруванням моделі було проведено аналіз чутливості 

параметрів моделі. Серед найбільш чутливих параметрів необхідно зазначити 

параметри снігового модулю, евапотранспірації, параметри ґрунтів та 

підземних вод. Калібрація оцінювалась за допомогою двох параметрів: NSE та 

PBIAS. При калібрації не розглядався вплив зарегульованості річок та 

наявність водосховищ, оскільки не було достатньо даних водокористування в 

регіоні, тому інтеграція модулю водокористування була неможлива [111]. 

Як вже зазначалось, досить чутливим параметром калібрації був 

параметр евапотранспірації, тобто фізичного випаровування та випаровування 

з рослин. Цей параметр розраховувався за допомогою підходу Преслі-Тейлора, 

який інтегрований в модель. Вплив типу землекористування є досить 

важливим фактором, оскільки він безпосередньо впливає на об'єм 

випаровування. Актуальність карти землекористування є важливим фактором 

в процесі розрахунку евапотранспірації. У нашому випадку ми 

використовували відкриті джерела інформації для створення карти 

землекористування. Також період даних спостереження водного стоку 

співпадав із даними землекористування. Тим не менш, просторова здатність 

даних може бути покращена та збільшена кількість класів у майбутньому. 

Процес калібрації може бути покращений за допомогою додаткових 

джерел інформації, наприклад, супутникових даних MODIS, за допомогою 

яких можна розрахувати LAI (індекс покриття листям) для досліджуваної 

території та розрахувати евапотранспірацію для кожного часового зрізу. Таким 

чином, маючи так звані синтетичні дані евапотранспірації, ми можемо їх 

відкалібрувати за допомогою певних параметрів моделі та порівняти для 

обраних часових зрізів. 

Калібрація басейну Західного Бугу відбувалась для гідрологічного посту 
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Литовеж. Калібраційний період складав з 1995 по 1999 рік, а валідаційний 

період з 1999 по 2004 рік. В процесі калібрації основними параметрами, так як і 

в басейні Тетерева, були параметри снігового модулю, еватранспірації та 

параметри підземних вод. Останні є досить важливим фактором на вплив 

стоку в літні місяці. Результати калібрації та валідації з відповідними 

коефіцієнтами представлено на рис. 4.4. Необхідно зазначити, що певні піки 

водного стоку не були відтворені в повній мірі як наслідок зарегульованості 

річки та брак відповідних даних, які не були включені в процес моделювання. 

Крім валідації для гідрологічного поста Литовеж, модель була перевірена для 

гідрологічного поста Камянка-Буська та Межиріччя. 
 

 

Рис. 4.4 Результати калібрації та валідації моделі SWIM для басейну Західний 
Буг на прикладі гідрологічного поста Литовеж 
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Тим не менш, симуляція річкового стоку є досить гарною та відтворює 

середньорічні, середньомісячні та щоденні значення. Період симуляції для 

Західного Бугу відрізняється від періоду для басейну Тетерева, це обумовлено 

наявністю даних спостережень водного стоку для гідрологічних постів у 

межах басейну. Але посилаючись на принципи моделі, дані спостережень не 

обов'язково мають співпадати з іншими басейнами дослідження, оскільки дана 

модель базується на фізичних показниках та параметрах. Тому більш 

важливим питанням у даному випадку є часова  та просторова роздільна 

здатність даних,  в нашому випадку - це щодобові значення. Також необхідно 

відмітити, що в період калібрації більшість років є маловодними з 

невираженим зимовим водопілля, хоча в період валідації для більшості років 

є виражене водопілля. Тож модель спроможна симулювати річковий стік для 

двох періодів: як для маловодних, так і багатоводних років з щоденним кроком 

на досить високому рівні. 

Як вже зазначалось раніше досить важливим питанням в процесі 

моделювання річкового стоку є дані водокористування. У басейні Західного 

Бугу досить сильний вплив має водовідведення з комунального сектору, 

особливо в межах міста Львів, найбільшого міста в річковому басейні. Тож 

даний фактор є досить важливим чинником у можливій невизначеності 

симуляції річкового стоку та подальших проекціях змін водного стоку в 

майбутньому. 

Калібрація басейну Самари проводилась для гідрологічного поста 

Кочережки. Калібраційний період був обраний з 1992 по 1998 рік, період 

валідації з 1998 по 2004 рік. Басейн Самари відрізняється від Тетерева та 

Західного Бугу по гідрологічним показникам, оскільки він знаходиться в 

посушливих умовах та має найменший модуль стоку серед досліджуваних 

басейнів (рис. 4.5). Також у даному регіоні річки досить сильно зарегульовані, 

водні ресурси інтенсивно використовуються для промисловості, іригації та 

комунальних потреб. Основними параметрами при калібрації були 

евапотранспірація та параметри ґрунтів. Результати калібрації басейну Самари 
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представлені на рис. 4.5. 
 

 

Рис. 4.5 Результати калібрації та валідації моделі SWIM для басейну Самари 
на прикладі гідрологічного поста Кочерижки 

 

Сезонна динаміка водного стоку для періодів калібрації та валідації має 

також виражене водопілля весною. Для обох періодів лише в один рік водний 

стік перевищує значення 500 м3/с. Всі інші роки є досить маловодними, це 

обумовлено посушливим кліматом та інтенсивним водокористуванням у 

регіоні. Сніговий модуль у даному регіоні відіграє не настільки важливу роль 

в порівнянні з іншими об'єктами дослідження, а одним із домінуючих факторів 

є процес евапотранспірації як наслідок високих додатних значень температури 

повітря. 

 

4.2.2. Прогноз зміни водного стоку в басейнах річок Тетерева, 

Західного Бугу та Самари. Для оцінки зміни  водного стоку під впливом 

зміни клімату для об'єктів дослідження був обраний період з 1981 по 2010 роки 
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як базовий (відповідно до періоду корекції кліматичних сценаріїв), а 

майбутній період був поділений на три інтервали: перший – 2011-2040 рр., 

другий – 2041- 2070 рр. та третій – 2071- 2100 рр., кожен з яких був порівняний 

з базовим періодом. 

Даний розподіл на часові проміжки обумовлений особливостями 

підготовки кліматичних сценаріїв проекції IMPRESSIONS. Також необхідно 

відмітити, що період з 1981 по 2010 рр. є базовим періодом, але починаючи з 

2005 року моделі використовують сценарії репрезентативних траєкторії 

концентрацій парникових газів за сценарієм РТК 4.5 для всіх проекцій. 

Починаючи з 2010 року, концентрації парникових газів відповідають 

відповідним кліматичним сценаріям. 

Зміни річкового стоку для трьох майбутніх періодів в порівнянні з 

базовим періодом представлені в табл. 4.3, зміни в сезонній динаміці річкового 

стоку представлені на рис. 4.6, 4.7,4.8.  

У басейні річки Тетерів для низького рівня сценаріїв не спостерігається 

чіткого тренду в змінах середньорічного водного стоку і коливається від -0.6 

до 2.4 мм.  

Таблиця 4.3 

Зміни середньорічного водного стоку для трьох майбутніх періодів у 
межах басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари 

L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень 

Басейн Період Q, мм 
L I H 

Тетерів 

базовий 79 84 79 
2011 – 2040  81 107 102 
2041 – 2070  86 89 114 
2071 – 2100  81 107 119 

Західний Буг 

базовий 180 188 188 
2011 – 2040  178 228 227 
2041 – 2070  198 214 246 
2071 – 2100  196 259 301 

Самара 

базовий 44 40 35 
2011 – 2040  40 49 48 
2041 – 2070  45 46 48 
2071 – 2100  46 37 60 
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Рис. 4.6 Зміни середньомісячного річного стоку в басейні Тетерева для трьох 
майбутніх періодів порівняно з базовим (1981 – 2010 р.) для трьох груп 
сценаріїв (L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень) 

 
Для сценаріїв середнього рівня спостерігається збільшення від 3.8 мм до 

7.2 мм в залежності від періоду. Результати для сценаріїв високого рівня 

показують послідовне збільшення поверхневого стоку від початку століття до 

кінця з показниками від 7.1 мм до 15.2 мм. Щодо змін в сезонній динаміці, то 

тут спостерігається збільшення річкового стоку в зимові місяці та ранньою 
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весною для всіх майбутніх періодів. 

 

Рис. 4.7 Зміни середньомісячного річного стоку в басейні Західного Бугу для 
трьох майбутніх періодів порівняно з базовим (1981 – 2010 рр.) для трьох 

груп сценаріїв (L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень) 
 

В базовому періоді найбільший водний стік спостерігається навесні в 

березні та квітні як наслідок інтенсивного танення снігу. У майбутніх періодах 

спостерігається зміщення періоду танення снігу на більш ранній період як 

результат підвищення температури, пік водного стоку спостерігається лише в 

березні. 
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Рис. 4.8 Зміни середньомісячного річного стоку в басейні Самари для трьох 
майбутніх періодів порівняно з базовим (1981 – 2010 рр.) для трьох груп 

сценаріїв (L – низький рівень, I – середній рівень, H – високий рівень) 
 

У літні місяці річковий стік залишається без сильних змін для періоду з 

2011 по 2040 рік, але в періодах 2041-2070 рр. та 2071-2100 рр. може відбутись 

зменшення до 17%. Осінні місяці характеризуються стабільним підвищенням 

водного стоку практично для всіх майбутніх періодів та сценаріїв, за 

виключенням деякого зменшення річкового стоку для ранньої осені в перших 

двох періодах. 

Проекції, які відносяться до високого рівня, мають більш значне 

підвищення водного стоку, але  водночас мають і більше поле невизначеності 

в порівнянні зі сценаріями низького та середнього рівнів, особливо в зимові та 

осінні місяці.    

Прогноз водного стоку в р. Західний Буг передбачає стабільне 
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збільшення впродовж року, з деяким зменшенням у весняні місяці для 

першого (2011-2040 рр.) та третього (2071-2100 рр.) майбутніх періодів для всіх 

сценаріїв у порівнянні з базовим періодом. Зміни для третього майбутнього 

періоду показують сильніше підвищення річкового стоку впродовж року для 

сценаріїв високого рівня, зі ширшим полем невизначеності для 25 та 75 

процентилю, який варіюється від +5% до +110% в липні-грудні у порівнянні з 

минулими часовими періодами. 

Річковий стік для низького та середнього рівня сценаріїв збільшується 

протягом року з деяким зменшенням для певних місяців. Збільшення стоку в 

літні та осінні місяці, навіть при зменшенні опадів у цей період, може бути 

спричинений високим рівнем ґрунтових вод у більш ранній період. 

Результати, отримані для басейну річки Самари, показують широке поле 

невизначеності для сценаріїв високого та середнього рівнів. Зміни в сезонній 

динаміці досить схожі для всіх трьох періодів. Річковий стік збільшується 

практично для всіх місяців впродовж зими, літа та осені для сценаріїв високого 

рівня для всіх майбутніх періодів. 

У квітні всі сценарії показують зменшення стоку, результати для 

сценаріїв високого рівня показують найбільше значення порівняно до інших 

сценаріїв, особливо в третьому майбутньому періоді. Річковий стік 

зменшується в березні- липні місяці та збільшується в листопаді та грудні для 

сценаріїв низького рівня в першому майбутньому періоді, а також 

зменшується у весняний період у другому періоді та з квітня по вересень.  

Для третього періоду річковий стік збільшується в зимові місяці в 

третьому періоді. 

У третьому періоді для сценаріїв високого рівня збільшується річковий 

середньорічний річковий стік. Схожу динаміку можна побачити на 

внутрішньорычному розподілі водного стоку. Таку саму картину можна 

спостерігати з полем невизначеності майбутніх проекцій. 

Приведені можливі зміни мають схожий характер також і для басейнів 

Тетерева та Західного Бугу. Дані умови можуть бути пояснені за рахунок 
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кліматичних сценаріїв, які входять в групу так званих “high-end” кліматичних 

моделей. Дані моделі були відібрані як найбільш чутливі моделі до змін 

середньорічної глобальної температури повітря до кінця століття. Разом з тим 

деякі моделі показують підвищення і в сумарних річних опадах, що може бути 

причиною підвищення водного стоку в останньому періоді. 

Тим не менш одна з моделей виділяється в інтенсивності змін для 

більшості показників до кінця століття, це модель HadGEM2-RCA4. 

Результати даної моделі можуть сильно відрізнятися від результатів всіх 

інших моделей у групі та впливати на середні значення серед моделей. З 

іншого боку, необхідно зазначити, що в нашому випадку для всіх басейнів 

дослідження всі кліматичні моделі відтворюють динаміку без сильних 

відхилень (рис. 4.9).  

 

Рис. 4.9 Узгодженість симуляцій річкового стоку на основі 7 кліматичних 
сценаріїв з даними спостережень за період з 1992 - 2005 роки 

 

Можливо, постане питання щодо виключення даної моделі з аналізу 

змін, але відповідно до ансамблевого підходу ми не можемо бути впевнені, що 

значні зміни кліматичних параметрів, які не підтверджуються іншими 
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моделями, обов'язково будуть неправильними. Тому дана модель залишилась 

для аналізу. Більше того, якщо навіть модель погано відтворює параметри в 

історичний період, це не може означати, що вона буде показувати обов'язково 

неправильні тренди в змінах. У нашому випадку для всіх басейнів дослідження 

всі кліматичні моделі відтворюють динаміку за період спостережень без 

сильних відхилень (Додаток Д, Е). 

 

4.3. Висновки до розділу 

 

Оцінку можливих змін кліматичних умов формування водного стоку в 

межах річкових басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари до кінця            

ХХІ століття виконано на основі 7 кліматичних сценаріїв з проекту 

IMPRESSIONS, які базуються на п’яти МЗЦАО регіоналізованих за 

допомогою двох РКМ з відповідною корекцією систематичного відхилення 

значень. Сценарії представлені двома РТК: 4.5 та 8.5. 

Для оцінки змін сценарії були об’єднані в три групи в залежності від 

типу моделей та сценаріїв: високого, середнього та низького рівнів. Також 

часовий період було розділено на чотири періоди по тридцять років (1981-2010 

рр., 2011- 2040 рр., 2041-2070 рр., 2071-2100 рр.). В подальшому зміни в 

майбутньому оцінювались шляхом порівняння трьох періодів з базовим (1981-

2010 рр.) 

Для кожного річкового басейну оцінювались зміни в річних опадах, 

максимальній, мінімальній та середній температурі, а також зміни в сезонній 

динаміці для кожного з майбутніх періодів. Було встановлено, що для всіх 

трьох періодів та басейнів збільшення температури повітря буде 

продовжуватися до кінця століття як для сценаріїв РТК 4.5, так і для РТК 8.5. 

Спостерігається більш різке збільшення для РТК 8.5 в порівнянні з РТК 4.5. 

У басейні річки Тетерів — середньорічна температура повітря до кінця 

століття зросте до +9.8°С для сценаріїв низького рівня, до +11.4°С для 

сценаріїв середнього рівня та до +12.4°С для сценаріїв високого рівня в 
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порівнянні з базовим. 

Схожа тенденція представлена в басейні Західного Бугу, де 

середньорічна температура зростає з +8.1°С для базового періоду до +9.6°С до 

кінця століття для сценаріїв низького рівня, до +10.9°С для середнього та до 

+12.3°С для високого. У басейні річки Самара середньорічна температура 

підвищиться з +9.3°С в базовий період до +10.9°С для низького, до + 12.5°С 

для середнього та до +14°С для високого рівня відповідно. У басейні Самари 

відбуваються найбільше підвищення температури повітря серед 

досліджуваних басейнів, особливо для сценаріїв високого рівня. 

Середньорічні опади мають різну тенденцію в залежності від часового 

проміжку, досліджуваного басейну та групи сценаріїв і не мають чіткої 

закономірності, яка була встановлена в змінах температури. У басейні річки 

Тетерів спостерігається зменшення опадів для сценаріїв малого рівня в період 

з 2011 по 2040 рр. та з 2071 по 2100 рр., для всіх інших рівнів та періодів 

відбувається збільшення опадів. Також не відслідковується поступової зміни 

в опадах, особливо для сценаріїв малого та середнього рівнів, лише для 

високого. 

Зміни опадів для Західного Бугу переважно позитивні, вони досягають 

найбільших значень для сценаріїв високого рівня в останній період серед всіх 

басейнів дослідження. Лише для періоду з 2011 по 2040 спостерігається 

зменшення опадів на 9 мм у сценаріях низького рівня. 

У басейні річки Самара сумарні річні опади зменшуються для сценаріїв 

низького рівня від 6 до 28 мм, а також у двох останніх періодах сценаріїв 

середнього рівня. Протилежна динаміка представлена для сценаріїв високого 

рівня з поступовим збільшенням опадів в усіх часових інтервалах. 

Проведені дослідження вказують на можливий суттєвий сезонний 

перерозподіл опадів до кінця поточного століття. Очікується збільшення 

опадів взимку й восени до 40% для всіх сценаріїв та зменшення в літній сезон, 

в основному для малого та середнього рівня сценаріїв, у басейнах Тетерева та 

Західного Бугу. Тим не менш, в літній період в найбільше зменшення опадів 
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відбувається в сценаріях малого та середнього рівнів до 20%, а в сценаріях 

високого рівня незначне зменшення або незначна позитивна динаміка. 

Зміни річкового стоку. Перед виконанням оцінки змін водного стоку 

було виконано калібрацію та валідацію моделі SWIM для досліджуваних 

басейнів. Для всіх трьох річкових басейнів (Тетерів, Західний Буг та Самара) 

була проведена калібрація та валідація моделі на основі добових даних 

спостережень щонайменше за період від десяти до двадцяти років, що є 

загальноприйнятою практикою в гідрологічному моделюванні. Результати 

калібрації відповідають значенням від «задовільних» до «дуже добрих». 

Найбільш чутливими параметрами моделі в басейнах були параметри 

снігового модулю, евапотранспірації та параметри підземних вод. 

Для кожного басейну була проведена додаткова верифікація 

модельованого стоку по двох додаткових гідрологічних постах у кожному з 

басейнів. Однією з найбільших проблем була зарегульованість басейнів 

дослідження, а також відсутність даних щодо водокористування в регіоні. 

У результаті виконаної оцінки зміни водного стоку до кінця ХХІ століття 

для трьох часових інтервалів: 2011-2040 рр., 2041- 2070 рр., 2071 -2100 рр., які 

порівнювалися з базовим періодом (1981-2010 рр.) було встановлено, що: 

- у басейні річки Тетерів для низького рівня сценаріїв не 

спостерігається чіткого тренду в змінах середньорічного водного 

стоку (-0.6 до 2.4 мм ); для сценаріїв середнього рівня 

спостерігається збільшення стоку від 3.8 до 7.2 мм в залежності від 

періоду; для сценаріїв високого рівня очікується збільшення 

поверхневого стоку до кінця століття від 7.1 до 15.2 мм; щодо змін в 

сезонній динаміці, то тут спостерігається збільшення річкового 

стоку в зимові місяці та ранньою весною для всіх майбутніх періодів; 

- у майбутніх періодах спостерігається зсув періоду танення снігу на 

більш ранній період як результат підвищення температури, тому й 

пік водного стоку буде спостерігатися лише в березні; 

- у літні місяці річковий стік залишається без сильних змін для періоду 
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з 2011 по 2040 рік, але в періодах 2041-2070 рр. та 2071-2100 рр. може 

відбутись зменшення до 17%. Осінні місяці характеризуються 

стабільним підвищенням водного стоку практично для всіх 

майбутніх періодів та сценаріїв, за виключенням деякого зменшення 

річкового стоку для ранньої осені в перших двох періодах; 

- проекції, які відносяться до високого рівня, мають більш значне 

підвищення водного стоку, але разом з тим, мають і більше поле 

невизначеності у порівнянні зі сценаріями низького та середнього 

рівнів, особливо в зимові та осінні місяці; 

- у басейні Західного Бугу очікується стабільне збільшення річкового 

стоку для усіх сезонів року, з деяким зменшенням у весняні місяці 

для першого (2011- 2040 рр.) та третього (2071-2100 рр.) майбутніх 

періодів для всіх сценаріїв у порівнянні з базовим періодом. Зміни 

для третього майбутнього періоду показують ще більше підвищення 

річкового стоку впродовж року для сценаріїв високого рівня, з 

ширшим полем невизначеності для 25 та 75 процентилів, який 

варіюється від +5% до +110% в липні-грудні місяці, у порівнянні з 

минулими часовими періодами; 

- у басейні річки Самари очікується збільшення річкового стоку 

практично для всіх місяців впродовж зими, літа та осені для 

сценаріїв високого рівня для всіх майбутніх періодів. Зміни в 

сезонній динаміці досить схожі для всіх трьох періодів. 

У квітні всі сценарії показують зменшення стоку, результати для 

сценаріїв високого рівня показують найбільше значення порівняно до інших 

сценаріїв, особливо в третьому майбутньому періоді. Річковий стік 

зменшується в березні- липні місяці та збільшується в листопаді та грудні для 

сценаріїв низького рівня в першому майбутньому періоді, а також 

зменшується у весняний період у другому періоді та зменшується з квітня по 

вересень. Для останнього часового періоду (2071-2100 рр.) річковий стік 

збільшується в зимові місяці.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ПАВОДКИ В БАСЕЙНАХ 

ПРУТУ ТА ТИСИ ДО КІНЦЯ СТОЛІТТЯ 

 

5.1. Порівняльний аналіз зміни основних кліматичних 

характеристик залежно від сценаріїв викидів парникових газів для 

басейнів Пруту та Тиси 

 

Протягом останніх десятиліть у басейні Верхньої Тиси та Верхнього 

Пруту відмічається значне підвищення температури повітря протягом усього 

року.  При цьому для холодного періоду характерний суттєвий ріст мінімальної 

температури, а для теплого – максимальної. Такі зміни свідчать про зміну 

термічного режиму, яка супроводжується і зміною режиму зволоження, проте 

має певні регіональні особливості [112], [113]. У басейні Верхньої Тиси річна 

кількість опадів протягом 1961-2010 рр. змінилась несуттєво, але відбувся їх 

перерозподіл між сезонами та місяцями. У перехідні сезони відмічається 

суттєвий ріст кількості опадів. Дуже ймовірно, що восени у 1991-2010 рр. 

середня річна кількість опадів зросла на 21% відносно кліматичної норми 

(1961-1990 рр.) та ймовірно збільшилась весною на 17%. Проте влітку 

кількість опадів у басейні Верхньої Тиси зменшилась на 14%. Найбільш 

посушливими стали червень та серпень. У ці місяці дефіцит опадів у 1991-2010 

рр. становив 23 та 16% відповідно. Кількість опадів за зиму змінилась не 

суттєво. Такий перерозподіл опадів протягом року привів до того, що в регіоні 

сформувались три максимуми опадів: весняний (березень), літній (липень) та 

осінній (вересень). Відмічається також зміщення максимальної кількості 

опадів із червня на липень [112]. 

У басейні Верхнього Пруту також річна кількість опадів суттєво не 

змінювалась протягом 1961-2010 рр. Проте, на відміну від басейну 

Верхньої Тиси, у регіоні відмічається зменшення кількості опадів взимку в 
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1991-2010 рр., особливо в січні (17%) та весною. Влітку дефіцит опадів у 

червні (12%) компенсується їх суттєвим ростом у серпні (24%). Восени 

кількість опадів у басейні суттєво зросла. Особливо збільшилась кількість 

опадів у жовтні (на 34% відносно кліматичної норми). 

Збільшення інтенсивності конвекції, яке спостерігається в Україні 

протягом останніх десятирічь [114], [115], характерно і для басейнів Верхньої 

Тиси та Верхнього Пруту, особливо їхніх високогірних регіонів. У 

досліджуваних регіонах відмічається тенденція до збільшення числа днів із 

грозою та зливою, збільшується інтенсивність опадів та зростає кількість 

небезпечних і стихійних опадів, які можуть спровокувати утворення паводків. 

Ця тенденція значно посилилась протягом останнього десятиріччя, яке є 

найбільш теплим за весь період інструментальних спостережень за погодою. 

Збільшення нестійкості атмосфери зумовлює ріст інтенсивності опадів і в 

холодний період і призводить до збільшення повторюваності сильних 

снігопадів. Проте кількість днів зі сніговим покривом та середня висота 

снігового покриву не змінюється в регіоні, хоча максимальна висота снігового 

покриву зростає [112]. 

Суттєве підвищення приземної температури повітря в холодний період 

призвело до зміни структури опадів у басейнах Верхньої Тиси та Верхнього 

Пруту за рахунок збільшення повторюваності дощу і зменшення 

повторюваності снігопадів, зумовило збільшення випадків мокрого снігу, 

налипання мокрого снігу та ожеледі. 

У даній роботі, окрім оцінки зміни клімату на поводки, досить важливим 

питанням було оцінити рівень та роль невизначеності в кліматичних сценаріях  

залежно від методу регіоналізації в умовах дефіциту даних спостережень для 

гірського регіону. 

Невизначеність, яка притаманна кліматичним сценаріям, сильно впливає 

на невизначеність у моделюванні річкового стоку. Невизначеність 

кліматичних моделей може бути чітко проявлена через відмінності між 

модельованими та спостережуваними кліматичними параметрами за 
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історичний період. У таблицях 5.1 та 5.2 представлені відхилення середніх і 95 

та 98 процентилей опадів, середніх, максимальних та мінімальних температур 

для кліматичних сценаріїв, які були регіоналізовані за допомогою RCA4 та 

XDS та порівнянні з даними кліматичної станції Пожежевська за період з 1981 

по 2010 рік, яка знаходиться в високогір'ї. 

Таблиця 5.1 

Відмінності між модельованими та спостереженнями опадами за 
історичний період (1981‒2010 рр.) з урахуванням середніх значень, 95 та 

98 процентилей опадів для кліматичної станції Пожежевська 
 

Моделі 
Опади, % 

98 
процентиль 

95 
процентиль сер. 

1. GFDL-XDS -25.6 -20.9 -15.3 
2. HadGEM2-XDS -21.4 -17.4 -13.3 
3. GFDL-RCA4 -31 -29 -17.2 
4. HadGEM2-RCA4 -29.5 -29.6 -16.1 

 

Таблиця 5.2 

Відмінності між модельованими та кліматичними параметрами 
спостережень за історичний період (1981‒2010 рр.) з урахуванням 
середніх значень, 95 та 98 процентилей середніх, максимальних та 

мінімальних температур повітря для кліматичної станції Пожежевська 

Моделі 
ΔT макс., °C ΔT мін., °C ΔT сер., °C 

0.98 0.95 сер 0.98 0.95 сер 0.9
9 

0.98 сер 

1. GFDL-XDS -0.2 0 0.1 0 0 0.2 -0.4 0.0 0.1 
2. HadGEM2- 
XDS -0.8 -0.5 0 -0.5 -0.3 0.1 -0.5 -0.3 0.0 

3. GFDL- 
RCA4 5.1 5 4.3 2.1 2.5 2.3 -0.3 -0.1 0.0 

4. HadGEM2- 
RCA4 5.2 5.2 4.3 2.1 2.4 2.4 -0.9 -0.4 0.1 

 

Для обох методів регіоналізації, RCA4 та XDS, показано помірні 

відхилення, де відхилення середніх значень менше, ніж крайніх. Для опадів 

відхилення у 98 та 95 процентилей є меншим для XDS, ніж для RCA4. 

Відхилення RCA4 даних є більшим, незважаючи на попередню корекцію 
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систематичної похибки до  даних WFDEI. Це може бути пояснено низькою 

доступністю даних спостережень, які беруться до уваги в WFDEI даному  

Також методика XDS моделі передбачає регіоналізацію даних 

кліматичних параметрів не лише до синтетичних даних WFDEI, але й до даних 

станцій спостережень, у нашому випадку однією з них була станція 

Пожежевська. Тож не дивно, що XDS має меншу похибку порівняно з 

моделями GCM-RCM. Ще однією причиною може бути методика 

регіоналізації кліматичних параметрів: у випадку XDS вузли прив’язуються до 

координат станцій спостережень, а у випадку GCM-RCM дані накладаються 

на регулярну сітку в 0.5 на 0.5 градуси. Таки чином, GCM-RCM вузол може 

бути на певній відстані від кліматичної станції, що є важливим у гірських 

умовах. Але якщо навіть вони співпадають, то дані вузла GCM-RCM 

характеризують кліматичні параметри для всього ґріду. 

Схожі тенденції до опадів і для температури повітря, відхилення для 

XDS менше порівняно з RCA4. Але на відміну від опадів, відхилення 

температури для XDS зовсім незначне для всіх показників і варіюється від -0.8 

до 0.2°C (див. табл. 5.2). Щодо RCA4, то відхилення середніх значень 

температури повітря складають від -0.4 до 4.3 градусів, де найменше 

відхилення складає для середньої температури повітря, а найбільше – для 

максимальної. 

Але якщо розглядати мінімальну та максимальну температуру повітря, 

то можна зазначити, що для RCA4 відхилення складає близько двох градусів. 

А відхилення максимальної температури досягає 5 градусів, що є досить 

значним фактором. Таке сильне відхилення може значно вплинути на 

моделювання процесів сніготанення та відповідне настання водопілля та 

паводків. Також необхідно зазначити, що дані відхилення значно менші для 

інших кліматичних станцій, які знаходяться в межах басейнів, але на нижчій 

висоті. 

Наступним кроком став аналіз кліматичних проекцій для періоду з 2071 

по 2100 рр. та порівняння їх із проекціями за базовий період (1981-2010 рр.) для 
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трьох репрезентативних станцій: Чернівці та Хуст в низинах і Пожежевської в 

горах. У табл. 5.3 та 5.4 підсумовано результати порівняння та показано 

відмінності в змодельованої температури повітря та опадів: середні значення 

та 98 та 95 процентилі, отриманих з комбінацій моделей GCMs-RCA4 та 

GCMs-XDS за траєкторіями викидів РТК 4.5 та РТК 8.5. Зміни в опадах для 

басейнів Пруту та Тиси представлені на рис. 5.1 – 5.4. 

Таблиця 5.3 

Зміни середніх значень, 95 та 98 процентилей щоденної температури 
повітря та опадів, симульованими кліматичними моделями і 

регіоналізовані за допомогою RCA4 та XDS для РТК 4.5 та 8.5 для 
періоду з 2071 по 2100 рр. порівняно з базовим періодом (1981‒2010 рр.) 

для кліматичних станцій Хуст та Пожежевська.  
Зміни в показниках опадів, що перевищують 10 %, позначено жирним 

(позитивні) та підкресленим курсивом (негативні) 
 

Проекції 

Хуст Пожежевська 

ΔT, 
°C 

Опади,% ΔТ, 
°C 

Опади,% 
Сер. 95 98 Сер. 95 98 

GFDL-X-4.5 0.8 -6.4 -6.2 4.2 1.6 4.5 3 0.1 

Had-X-4.5 3.3 -13.2 -6.6 -4.7 3.7 29.5 23.9 22.4 

GFDL-R-4.5 1.6 -1 2.4 1.1 1.7 -1.6 -2.5 -1.7 

Had-R-4.5 2.4 15.9 21.6 16.1 2.4 13.8 18.6 15.6 

GFDL-X-8.5 2.3 -14.2 -6.2 0 3.2 10.7 10.3 10.6 

Had-X-8.5 5.2 -28.7 -16.4 -7.8 6.2 57.8 48.3 51.1 

GFDL-R-8.5 3.2 6.3 14.9 12.1 3.3 -1.2 3.3 5 

Had- R-8.5 4.5 7.1 14.6 15.5 4.4 0.2 8.5 7.4 
 

Зміни середньорічної температури повітря показують збільшення для 

всіх прогнозів в обох сценаріях викидів у діапазоні від 0.8°С до 6.2°С. 

Прогнози моделі HadGEM2 показують вище збільшення середньої 

температури порівняно з прогнозами GFDL. Зміни також залежать від 

сценарію викидів: підвищення температури при РТК 8.5 вище, ніж при       

РТК 4.5. Що стосується сезонних змін температури повітря, то осереднені 
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значення прогнозів показують потепління протягом усього року за обома РТК. 

Зростання восени/взимку є значнішим, ніж навесні/влітку, але в першому 

періоді є також ширші діапазони невизначеності. 

Таблиця 5.4 

Зміни середніх значень, 95 та 98 процентилей щоденної температури 
повітря та опадів, симульованими кліматичними моделями і 

регіоналізовані за допомогою RCA4 та XDS для РТК 4.5 та 8.5 у далекому 
майбутньому (2071-2100 рр.) порівняно з базовим періодом (1981-2010 

рр.) для кліматичної станції Чернівці.  
Зміни в показниках опадів, що перевищують 10 %, позначено жирним 

(позитивні) та підкресленим курсивом (негативні) 

 
Проекції 

Чернівці 

ΔT,°C 
Опади,% 

Сер. 95 98 
GFDL-X-4.5 1.2 -2.2 -2.6 -2.6 
Had-X-4.5 3.3 6.2 7.5 12.5 
GFDL-R-4.5 1.9 -0.5 0 4.6 
Had-R-4.5 2.2 21.6 25.9 20.9 
GFDL-X-8.5 2.8 -8.4 -6.3 -3.3 
Had-X-8.5 5.8 -8.2 -3.8 -1.5 
GFDL-R-8.5 3.6 -0.2 3.4 16.6 
Had- R-8.5 4.3 7.4 11.6 11.9 

 

Більшість прогнозів свідчать про збільшення середніх, 95 та 98 

процентилей опадів у високогір’ї (станція Пожежевська), але у низинних 

станціях немає чіткої тенденції. У більшості випадків зміни, змодельовані 

за допомогою HadGEM2, є значнішими порівняно з GFDL. Що стосується змін 

в сезонності, то опади за обома сценаріями РТК зростають протягом майже 

всіх місяців, крім періоду з липня по жовтень. 
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Рис. 5.1 Зміни середньорічних опадів за період з 2071 по 2100 рр. у 

порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.) на основі кліматичних 
сценаріїв, регіоналізованих за допомогою моделі XDS, у модельованій 

частині басейну річки Тиса 
 

  
Рис. 5.2 Зміни середньорічних опадів за період з 2071 по 2100 рр. в 

порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.) на основі кліматичних 
сценаріїв, регіоналізованих за допомогою моделі RCA4, у басейні річки Тиса 
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Рис. 5.3 Зміни середньорічних опадів за період з 2071 по 2100 рр. у 
порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.) на основі кліматичних 

сценаріїв, регіоналізованих за допомогою моделі XDS, у модельованому 
басейні річки Прут 

 

 

Рис. 5.4 Зміни середньорічних опадів за період з 2071 по 2100 рр. у 
порівнянні з базовим періодом (1981-2010 рр.) на основі кліматичних 

сценаріїв, регіоналізованих за допомогою моделі RCA4,у басейні річки 
Тиса 
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Прогнози HadGEM2 збільшуються на 10-18% при РТК 4.5 для обох 

водозборів, та на 15.6% при РТК 8.5 в Тисі (один прогноз з двох); це 

узгоджується з тенденціями змін для обох станцій, представлених у табл. 5.3 

та 5.4 (крім Хусту). Решта прогнозів свідчать про невеликі зміни опадів для 

водозбірних басейнів, що не перевищують 5%. 

Крім того, спостерігається значна мінливість змін у середньорічних 

сумарних опадах у басейнах Тиси та Пруту для сценаріїв Had-X-8.5 та Had-X-

4.5 залежно від суббасейну представлена на рис. 5.1-5.4. Особливо це 

проявляється для високогір’я, де зміни середніх значень опадів для Had-X-8.5 

досягають більше 50%, а температура 6.2 градусів, для РТК 4.5 цього сценарію 

зміни трохи менші та досягають майже 30% у високогір’ї. 

Проекції GFDL показують менші зміни порівняно з Нad для більшості 

сценаріїв. Зміни  залежно від сценаріїв концентрації парникових газів не 

мають чіткої закономірності, при збільшені концентрації парникових газів не 

має чіткої залежності в тенденції зміни опадів. 

 

5.2. Результати калібрації 

 

Усі необхідні вихідні дані моделі SWIM були підготовлені, модель була 

запущена та відкалібрована. Гідрологічні дані були отримані та підготовлені 

по декількох постах у межах басейнів Тиси та Пруту (Додаток А-В,Т). Серед 

них можна назвати для басейну Тиси пости: Вилок, Тисабеч; для басейну 

Пруту: Радаути та Чернівці. Усі дані були отримані та підготовлені у форматі 

добових значень витрати води, але містили перерви в спостереженнях. Тому 

було вирішено використовувати лише ті періоди, які не мають перерви та 

складають щонайменше 10 років. 

Під час аналізу та підготовки гідрологічних даних спостережень для 

моделювання в басейні річки Тиса для гідрологічних постів Вилок та Тисабеч 

було визначено, що їх гідрограф досить схожий (Додаток Ж), оскільки обидва 

гідрологічні пости знаходяться на кордоні, та відстань між ними є незначною. 
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Тож за нестачею часових рядів було прийнято рішення об'єднати два 

гідрографи для калібрації та валідації моделі. 

Крім того, було визначено, чи існує певна невизначеність даних 

спостережень, оскільки при пікових витратах води на гідрографі чітко 

виражені пікові значення вищі для гідрологічного поста вище по течії в 

порівняні з тим, який нижче. Даний факт не може бути раціонально 

роз’яснений природними умовами або водокористуванням, оскільки при 

аналізі супутникових знімків та річкової мережі разом із цифровою моделлю 

рельєфу даного регіону не було виявлено в межах двох гідрологічних постів 

додаткових приток або штучного водозабору. 

Після підготовки всіх необхідних вхідних даних модель була успішно 

відкалібрована для обох басейнів досліджень. Отримані результати 

калібрування є досить хорошими і відповідають оцінкам «добре» та «дуже 

добре» відповідно до порогових значень, запропонованих Моріарсі [101]. NSE 

калібраційного періоду для гідрологічного поста Тисабеч становить 0.69, 

PBIAS ‒ 15.2%, а для гідрологічного поста Вилок у перевірочний період 

відповідно 0.78 та 11.3%. Результати калібрації моделі для Радаути: NSE = 

0.81, PBIAS = 0.2% для калібраційного періоду, а для перевірочного NSE = 

0.67, PBIAS = 6.8% (рис. 5.5). Також результати симуляції були перевірені для 

додаткових гідрологічних постів, де модель показала гарні результати 

відтворення річкового стоку з добовим кроком. Результати калібрації 

середньомісячного річкового стоку для басейну Пруту представлено на рис. 

5.5. 

Додаткова перевірка результатів симуляції річкового стоку була 

проведена на основі коефіцієнта R2. У басейні річки Тиса він склав 0.95 

середньорічних значень та 0.82 для максимальних річних витрат води за період 

симуляції. У басейні річки Прут результати показали трохи нижчі значення. 

Для середньорічного стоку він склав 0.74, а для максимальних річних витрат 

води - 0.58 (Додаток З, И, У, Ф). 
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Рис. 5.5 Середньомісячний річковий стік по гідрологічному посту Радаути 
(симуляція та спостереження) для калібраційного та валідаційного періодів 

 
При роботі з басейнами Пруту та Тиси використовувалась інша стратегія 

калібрування моделі на відміну від попередніх трьох басейнів. Особлива увага 

зверталась на максимальні річні витрати води в порівнянні з 

середньомісячними та середньорічними. Оскільки в даному досліджені досить 

важливо було відтворити паводковий режим річок, після проведення 

додаткової калібрації пікових значень, показники NSE та PBIAS мали трохи 

гірші значення. 

Серед найбільш важливих параметрів були параметри снігового модулю 

та параметри маршрутизації потоків. Також додатково проводились калібрація 

та корекція опадів залежно від висоти гідротопу. Це було зумовлено 

однорідністю кліматичних даних на рівні суббасейнів, що може призвести до 

певної невизначеності в опадах. 
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Отже, можна зробити висновок, що модель для обох річкових басейнів 

була відкалібрована та перевірена по декількох гідрологічних постах, а також 

часових періодах. 

На рис. 5.6 представлені діаграми GEV для річних максимумів 

модельованого та спостережуваного річкового стоку протягом контрольного 

періоду з 1980 по 2000 рр. для водозборів річок Тиса та Прут. 
 

 
 

Рис. 5.6  Результати калібрації річкового стоку за період з 1980 по 2000 рік 
для басейнів Пруту та Тиси 

 

Після калібрації моделі підготовлені кліматичні сценарії було 

модельовано до кінця століття. Річковий стік для всіх семи сценаріїв було 

порівняно за історичним періодом із даними спостережень річкового стоку 

(Додаток К, Л). 

Узгодженість симуляцій річкового стоку на основі восьми кліматичних 

сценаріїв для басейну Тиси та Пруту представлені в Додатку К та Л. Сезонна 

динаміка річкового стоку показала лише незначні відхилення для певних 

місяців порівняно з даними спостережень. 

 

5.3. Прогноз змін паводків у басейнах річок Пруту та Тиси 

 

У табл. 5.5 наведено зміни середніх значень, 95 та 98 процентилях 

симульованого стоку для водозборів річок Тиса і Прут, які базуються на 
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кліматичних проекціях GCMs-RCA4 та GCMs-XDS за сценаріями викидів РТК 

4.5 та РТК 8.5 для періоду далекого майбутнього порівняно з базовим 

періодом. 

Прогнози мають певні протиріччя в напрямку трендів та значень змінних 

для обох басейнів. Найбільші позитивні зміни для всіх значень були 

змодельовані з використанням Had-R-45 для обох басейнів, що добре 

узгоджується з тенденціями опадів у табл. 5.2, 5.3 і рис. 5.1-5.4. Найбільші 

негативні зміни були змодельовані для всіх трьох змінних для обох водозборів 

на основі GFDL-X-85 та для басейну Пруту на основі Had-X-85. Це також 

добре узгоджується з тенденціями щодо опадів для станцій у низовині (див. 

табл. 5.2 та рис. 5.1-5.4). Усі прогнози на основі GFDL демонструють негативні 

тенденції в обох РТК для обох водозборів починаючи від -1 до -25%. Обидва 

прогнози на основі HadGEM2 показують позитивні зміни будь-якого 

масштабу за РТК 45 і переважно негативні зміни за РТК 85 (за винятком Had-

R-85 для площі водозбору Пруту). 

Таблиця 5.5 

Відсоткові зміни в середніх та 98 та 95 процентилях модельованого стоку 
за сценаріями викидів РТК 4.5 та РТК 8.5 для періоду з 2071-2100 рр. 

порівняно з базовим періодом (1981-2010 рр.) для басейнів Тиси та Пруту 
(світло-сірий колір: значне зменшення ( ≤ -10%), темно-сірий колір ‒ 

значне збільшення (≥10%)) 

Проекції 
Тиса Прут 

0.98 0.95 Сер. 0.98 0.95 Сер. 
GFDL-X-4.5 -11 -13 -5 -2 -2 -1 
Had-XDS-4.5 6 0 9 2 3 9 
GFDL-R-4.5 -9 -5 -7 -1 -6 -10 
Had-R-4.5 8 8 21 34 37 42 
GFDL-X-8.5 -25 -23 -17 -19 -24 -21 
Had-X-8.5 -1 -2 -6 -20 -21 -16 
GFDL-R-8.5 -14 -10 -6 -1 -9 -13 
Had-R-8.5 -7 -10 -8 7 6 -1 

 

На основі модельованого річкового стоку для двох басейнів був 

виконаний аналіз змін максимальних витрат води за тридцятирічний період 
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для базового періоду (1981-2010 рр.) та порівняно з майбутнім періодом (2071-

2100 рр.) для всіх восьми комбінацій модельних сценаріїв. Результати 

наведено в табл. 5.6 і на рис. 5.7 та 5.8 для сторічного періоду включно. Однак 

через виражену невизначеність, спричинену кліматичними сценаріями та 

методами даунскелінгу, а також обмежену тривалість спостереження часових 

рядів стоку, було вирішено обмежити порівняння результатів різних моделей 

сценаріїв лише з максимальними річними витратами за тридцятирічний 

період. 

Таблиця 5.6 

Зміни в максимальних витратах води за тридцятирічний період на 
основі розподілу GEV відповідно до максимальних річних значень в 

базовий та майбутній періодах для площ водозбору Тиси та Пруту  
(Б ‒ базовий період (1981-2010), М ‒ майбутній період (2071-2100), Зміни ‒ 

відхилення в відсотках) 
 

Проекції 
Тиса Прут 

Б, м3/с М, м3/с Зміни, 
% Б, м3/с М, м3/с Зміни, 

% 
GFDL-X-4.5 1902 2090 9.9 747 879 17.7 
Had-X-4.5 1882 1966 4.5 887 1084 22.2 
GFDL-R-4.5 1826 1975 8.2 1238 1125 -9.1 
Had-R-4.5 2024 3272 61.7 1399 1552 10.9 
GFDL-X-8.5 2002 1567 -21.7 729 674 -7.5 
Had-X-8.5 1904 1746 -8.3 881 690 -21.7 
GFDL-R-8.5 1810 1797 -0.7 1216 1183 -2.7 
Had-R-8.5 1895 2664 40.6 1304 1831 40.4 

 

Модельовані зміни паводку за тридцятирічний період на основі GEV 

розподілу річки Тиса свідчать про невелике або помірне збільшення в межах 

від 4.5% до 10% для трьох прогнозів за РТК 4.5 і значне збільшення на 62% 

при використанні Had-R-45. Проте сигнал змін свідчить про протиріччя для 

прогнозів за РТК 8.5: два прогнози вказують на зменшення, один ‒ на незначні 

зміни, а одне (за Had-R-85) ‒ на збільшення. Досить примітним є те, що 

прогнози GCM-XDS демонструють меншу розбіжність у порівнянні з 
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прогнозами GCM-RCA4 за обома сценаріями викидів (рис. 5.7, 5.8,         

Додаток Н). 

 

 

Рис. 5.7 Криві частоти паводків модельованого стоку для a) GCMs-XDS 
та b) GCMs-RCA4 на основі розподілу GEV, застосованого до річних 

максимумів в базовому (1981-2010 рр.) та майбутньому (1970-2100 рр.) 
періодах для басейну Тиси 
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Рис. 5.8 Криві частоти паводків модельованого стоку для a) GCMs-XDS та b) 
GCMs-RCA4 на основі розподілу GEV, застосованого до річних максимумів 

в базовому (1981-2010рр.) та майбутньому (2071-2100 рр.) періодах для 
басейну Пруту 

 

Модельовані зміни паводку річки Прут за тридцятирічний період дещо 

відрізняються, вони демонструють помірне зростання в межах від 11% до 22% 

для трьох прогнозів за РТК 4.5, але за GFDL-R-45 зменшення на 9%. 

Результати на основі РТК 8.5 досить подібні до басейну Тиси: два сценарії 

вказують на зменшення, один ‒ на незначну зміну, а один (Had-R-85) ‒ на 

збільшення. Прогнози GCM-XDS також демонструють меншу розбіжність 
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порівняно з прогнозами GCM-RCA4 в обох сценаріях викидів (див. табл. 5.6, 

Додаток М). 

Зміна клімату має серйозний вплив на гідрологічний цикл. Це можна 

зрозуміти з основ фізики, оскільки гідрологічний цикл є частиною кліматичної 

системи і безпосередньо пов’язаний з нею через енергетичні та масові потоки. 

Крім таких загальних міркувань, було також показано, що зміни в кліматичних 

та гідрологічних екстремальних явищах вже спостерігають в деяких регіонах, 

наприклад, зміни загальної кількості опадів [2], інтенсивність опадів 

(наприклад, І. Мюллер [23]), показники затоплення (наприклад, Ш. Хуанг 

[109]) і сезонність повеней (наприклад, К. Вормур [26]). 

Тому слід мати на увазі, що існуючі плани управління водними 

ресурсами, які базуються в основному на минулих історичних подіях та досвіді, 

можуть бути неприйнятними в контексті зміни клімату і їх необхідно 

змінювати [116]. З іншого боку, кліматичні прогнози та подальше гідрологічне 

моделювання, застосовані для оцінки впливу на клімат, пов’язані з різними 

джерелами невизначеності, особливо в регіонах, де бази даних спостережень є 

досить незначними. 

Гірські регіони дуже вразливі до кліматичних змін, а прогнози майбутніх 

змін можуть різнитись, іноді навіть бути суперечливими залежно від 

застосованих сценаріїв викидів, методів даунскелінгу та гідрологічних 

моделей. Результати, отримані в ході дослідження Ф. Рудіер [117] для Європи, 

можна було б проаналізувати разом з нашими результатами для Карпатського 

регіону, хоча безпосереднє порівняння навряд чи можливе через відмінності в 

установках та методах. У будь-якому разі деякі прогнози в обох дослідженнях 

демонструють подібні тенденції. 

Процедура оцінки впливу зміни клімату на гідрологічні екстремальні 

явища, як правило, полягає в наступному: МЗЦАО працює з різними 

сценаріями викидів парникових газів, методики даунскелінгу використовують 

для регіоналізації результатів МЗЦАО для певного регіону, гідрологічна 

модель працює на основі регіоналізованих кліматичних сценаріїв. 
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Для аналізу екстремальних значень використовують статистичні 

інструменти [30]. Усі ці етапи передбачають певні діапазони невизначеності 

у своїх результатах. Наше дослідження включає в себе невизначеність, 

пов’язану з двома МЗЦАО, двома сценаріями викидів парникових газів та 

двома методами даунскелінгу, для двох основних річкових басейнів 

українських Карпат. Регіон модельованих частин річкових басейнів є дуже 

важливим для трьох країн та регіонального населення. 

Змодельовані частини досліджуваних річкових басейнів розміщені 

близько один до одного, мають схожі розміри, а верхів’я річок беруть початок 

з одного гірського хребта. Тим не менш, структура та час настання паводків в 

басейнах різний. На річці Прут паводки зазвичай трапляються з березня по 

вересень, більшість із них ‒ наприкінці весни та влітку. У басейні річки Тиса 

паводки відбуваються в два періоди: осінньо-зимовий сезон (листопад-

грудень) та навесні (березень-травень). Така різниця в сезонній динаміці 

паводків може бути пояснена домінуючими кліматичними процесами в 

регіонах, висотою над рівнем моря площ водозбору та їхнім рослинним 

покривом. Модельована частина басейну Пруту розташована частково у 

високогір’ї (34%), частково в низовині, а основний тип землекористування ‒ 

це сільськогосподарські угіддя, тоді як басейн Тиси вкритий переважно 

лісами, а більша частина басейну розташована в горах (70%). 

Якість даних спостережень відіграє значну роль у забезпеченні 

достовірності оцінки впливу зміни клімату [120]. Для території дослідження 

кількість кліматичних станцій досить обмежена (загалом 12 станцій, в 

середньому одна станція на 2500 км²), більшість станцій розташовані в 

низинах (лише одна станція ‒ вище 900 м н. р. м.). Необхідна інтерполяція 

метеорологічних даних для під-басейнів у високогір’ях може покращити 

якість вхідних кліматичних даних для гідрологічного моделювання. Крім того, 

інтерполяція на основі станцій із великою відстанню одна від одної може 

призвести до пропуску локальних конвективних опадів. 
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Тим не менш кліматичні дані є по суті одним з найважливіших факторів, 

які впливають на річковий стік. Тому покращення вихідних кліматичних 

даних є досить важливим питанням. Одним із шляхів покращення кліматичних 

параметрів для гірського регіону може бути застосування різних методів 

інтерполяції кліматичних показників, а також використання додаткових 

джерел інформації для корекції. 

У гідрології досить часто використовують різні, так звані синтетичні 

продукти, які знаходяться у вільному доступі та доступні для завантаження з 

різних інтернет-ресурсів. Це можуть бути як дані спостережень, що були 

інтерполюванні та конвертовані на регулярну сітку, так і комбіновані модельні 

дані, відкориговані для даних спостережень. 

Останнім часом усе більшу популярність отримали супутникові 

кліматичні дані. За останні роки роздільна здатність супутникових даних 

збільшилась та стала більш точною, що може бути непоганим інструментом 

для покращення вихідних даних для гідрологічного моделювання. 

Відносно коротка тривалість гідрологічних спостережень може 

призвести до збільшення невизначеності щодо оцінки рівнів повторюваності 

паводків. Невизначеність може також виникати через методи вимірювання 

річкового стоку. У випадку екстремальних паводків важче правильно оцінити 

питомі пікові значення. Більше того, дані з водомірних постів Тисабеч та 

Вилок, розташованих поряд один з одним, неточні, оскільки під час 

максимального стоку гідрологічний пост, розміщений вище за течією, показує 

більші значення стоку, ніж той, що розташований нижче. 

Аналіз невизначеності, пов’язаний з кліматичними прогнозами, показав, 

що в кліматичних сценаріях у базовому періоді відхилення середньорічних 

опадів досить незначне, однак у випадку 98 та 95 процентилей відхилення є 

набагато вищими. Це підтверджує, що середні значення можуть відображатися 

набагато краще за рахунок комбінованих моделей клімату та даунскелінгу, ніж 

екстремальні гідрологічні явища [118], [119]. 
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Оскільки паводки в басейні Тиси відбуваються в осінньо-весняні місяці, 

танення снігу може відігравати важливу роль у паводкоутворюючих процесах. 

Температурні відхилення в майбутніх кліматичних прогнозах можуть 

призвести до невизначеності в прогнозованій витраті води паводків, особливо 

для сценаріїв на основі GCMs-RCA4, де похибка в історичному періоді досягає 

5°С. Тим не менш, тип застосованого методу даунскелінгу є досить важливим, 

оскільки невизначеність, обумовлена такими методами, може бути набагато 

вищою порівняно зі сценаріями викидів. У нашому дослідженні існують 

суперечливі тенденції в деяких прогнозах, отриманих з використанням RCA4 

та XDS, а також між двома МЗЦАО: HadGEM2 і GFDL. 

Статистичний метод регіоналізації для історичного періоду показав себе 

краще порівняно з динамічним методом. Але ми не можемо бути впевнені, що 

саме цей метод може відтворювати реальні зміни на регіональному рівні в 

майбутньому. Це обумовлено тим, що даний метод базується на 

статистичному підході і не може розглядати екстремальні явища, які не 

відбулися в минулому. Хоч вихідні дані для статистичного підходу 

регіоналізації використовують за основу глобальні кліматичні моделі та їх 

умови, процеси регіоналізації можуть призвести до зміни трендів у 

майбутньому. 

Крім того, для покращення результатів моделювання в майбутньому 

може бути рекомендовано використання більшої кількості МЗЦАО, а також 

регіональних кліматичних моделей. Підхід у нашому досліджені базувався на 

відборі кліматичних сценаріїв, у нашому випадку 8, щоб покрити спектр зміни 

середньорічного температури повітря від одного від 1 до 4.5 градусів. 

 

5.4. Висновки до розділу 

 

У даному розділі вперше для Карпатського регіону оцінено потенційний 

вплив змін клімату на паводки на прикладі річкових басейнів Тиси та Пруту. 

На основі симуляцій часових рядів для майбутніх кліматичних умов було 
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здійснено аналіз змін витрат паводку за тридцятирічний період для 

майбутнього періоду (2071-2100 рр.) в порівнянні з базовим (1981-2010 рр.) 

Для даної роботи було відібрано дві МЗЦАО, поєднаними з двома 

регіональними кліматичними моделями, для кожної з яких було відібрано два 

сценарії репрезентативних траєкторій концентрацій парникових газів: РТК 4.5 

та РТК 8.5. Було проаналізовано репрезентативність моделей у порівнянні з 

даними кліматичних станцій у верхів'ях річкових басейнів та встановлено, що 

кліматичні сценарії на основі XDS мають менше відхилення показників 

температури повітря (середньої, максимальної та мінімальної) у порівнянні з 

RCA4 для періоду з 1981 по 2010 роки. Щодо сумарних річних, а також 98 та 

95 процентилів опадів, то XDS мають недооцінку в межах 13-25%, а RCA4 – 

29-30%. 

Для оцінки майбутніх змін кліматичних параметрів було виділено два 

часових періоди, які порівнювались між собою: базовий – з 1981 по 2010 рік, 

та майбутній з 2071 по 2100 рік. Було встановлено, що для всіх річкових 

басейнів та груп сценаріїв характерне підвищення середньорічної температури 

повітря в середньому до 4.2°C в залежності від РТК до кінця століття. 

Відмічається, що для сценаріїв РТК 8.5 підвищення інтенсивніше, у порівнянні 

з сценаріями РТК 4.5. 

Що стосується сезонних змін температури повітря, то усереднені 

значення прогнозів показують потепління протягом усього року за обома РТК. 

Зростання восени та взимку є значнішим, ніж весною та влітку. Крім того, 

більшість прогнозів свідчать про збільшення середніх річних, 95 та 98 

процентилей опадів у високогір’ї (станція Пожежевська до 50% для РТК 8.5), 

але у низинних станціях немає чіткої тенденції. 

Після проведення аналізу кліматичних змін було проведено калібрацію 

моделі SWIM для обох басейнів дослідження. Калібрація проводилась із 

залученням даних спостережень щоденних витрат води за період з 1980 по 

2000 роки як мінімум по двох гідрологічних постах у кожному з басейнів. 

Велика увага приділялась максимальним річним витратам води, а також 
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витратам 98 та 95 процентилю. Результати калібрації відповідають значенням 

«добре та «дуже добре». Найбільш чутливими параметрами калібрації в обох 

басейнах були снігові параметри та параметри маршрутизації потоків. 

Результати показують збільшення витрат паводків для всіх чотирьох 

прогнозів, яке коливається від 4.5% до 62% для РТК 4.5 в басейні річки Тиса. 

Спостерігається зростаючий тренд і в басейні Пруту від 11 до 22% для РТК в 

трьох сценаріях, крім сценарію на основі GFDL-RCA4, який має протилежну 

тенденцію. Прогнози за РТК 8.5 для обох басейнів є досить невизначеними, 

оскільки мають протилежну тенденцію змін. Найбільший приріст паводку за 

тридцятирічний період, що перевищує 40 %, було змодельовано на основі 

HadGEM2-RCA4 для Тиси (обидва РТК) і Пруту (РТК 8.5). 

Це дослідження продемонструвало чутливість різних моделей та 

відповідних елементів на прогнозування змін паводків в майбутньому. Досить 

важливим питанням є аналіз невизначеності при моделювання та можливі їх 

причини. У нашому випадку виявилось, що вибір конкретної МЗЦАО та 

технології даунскелінгу спричинює найбільший вплив на результати. Дещо 

парадоксально, але сценарії викидів мали порівняно менший вплив і не 

відповідали змодельованим змінам, які були вищими при РТК 4.5. 

Що стосується моделювання поточних кліматичних умов, то комбінації 

моделей GCMs-XDS показали набагато меншу похибку при моделюванні 

температури та трохи меншу в опадах порівняно з динамічним підходом 

даунскелінгу. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що 

емпіричний/статистичний метод даунскелінгу, застосований в даному 

досліджені, має менше поле невизначеності для досліджень впливу зміни 

клімату на регіональні умови утворення паводків порівняно з динамічним 

даунскелінгом. 

Сценарії викидів парникових газів не завжди показують узгоджену 

картину щодо змін річкового стоку. Це означає, що сценарій з більшим рівнем 
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викидів парникових газів порівняно з іншими сценаріями не обов’язково 

призведе до значних змін в річковому стоці [121]. 

Однією з основних причин загальної великої невизначеності прогнозів у 

цьому регіоні є низька щільність метеорологічних станцій та гідрологічних 

постів, що є досить важливим для гірського регіону, а також невизначеність, 

пов’язана безпосередньо з МЗЦАО. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Шляхом калібрування еко-гідрологічної моделі SWIM для 

гідрологічних басейнів дослідження встановлено, що найбільш чутливими 

параметрами моделі в досліджуваних гідрологічних басейнах були снігові 

параметри, параметри евапотранспірації та параметри маршрутизації потоків. 

2. Виконано гідрологічне моделювання щоденних значень водного 

стоку басейнів річок Західного Бугу, Самари, Тетерева, Тиси та Пруту. 

Точність відтворення річкового стоку за класифікацією Моріарсі відповідає 

оцінкам «дуже добре», «добре» та «задовільно» в залежності від басейну. 

3. Відібрано та підготовлено ряд наборів щоденних кліматичних 

даних за багаторічний період , які базуються на різних МЗЦАО та РКМ з 

використанням різних траєкторій концентрацій парникових газів для всіх 

об’єктів дослідження. Для басейнів Західного Бугу, Самари та Тетерева було 

підготовлено 7 кліматичних сценаріїв, для басейнів Пруту та Тиси – 8 

кліматичних сценаріїв із часовими рядами до кінця століття. 

4. Проаналізовано зміни середньорічної температури повітря для 

всіх об'єктів дослідження до кінця століття. Встановлено, що середньорічна 

температура повітря підвищується в усіх кліматичних сценаріях та моделях 

для всіх річкових басейнів. Збільшення температури може досягати в 

середньому 4.7°C в залежності від річкового басейну, РТК та груп кліматичних 

сценаріїв. Сценарії на основі РТК 8.5 показують більш значне підвищення 

температури порівняно зі сценаріями на основі РТК 4.5. 

5. Встановлено, що зміни в опадах у порівнянні зі змінами 

температури повітря не мають узгодженої тенденції змін та варіюються в 

залежності від об'єктів дослідження та кліматичних моделей. Також відмічено, 

що збільшення концентрації парникових газів в атмосфері не обов'язково веде 

до підвищення опадів. Виконано аналіз внутрішньорічних змін опадів у 

басейнах Тетерева, Західного Бугу та Самари. У басейнах Тетерева та 

Західного Бугу відмічається підвищення опадів взимку (до 40%), але 
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зменшення в літній сезон (до 20% для деяких сценаріїв) для малого та 

середнього рівня сценаріїв. У басейні Самари спостерігається певна 

неузгодженість змін  залежно від сценаріїв та часових періодів. Більшість 

сценаріїв показують збільшення опадів з січня по квітень до 30% для високого 

та середнього рівня сценаріїв. 

6. Встановлено, що більшість сценаріїв показують збільшення опадів 

95 та 98 процентилів у високогір'ї до кінця століття в басейнах Пруту та Тиси. 

Внутрішньорічна динаміка свідчить про збільшення опадів для обох РТК для 

всіх місяців, крім періоду з липня по жовтень. Сумарні річні опади для обох 

басейнів до кінця століття мають незначні зміни, які не перевищують 5%, 

окрім сценаріїв HadGEM2 для РТК 4.5 (збільшення на 10-18% для обох 

басейнів) та для РТК 8.5 в басейні Тиси (до 15.6%). 

7. Виконано моделювання середньодобового водного стоку для 

басейнів Тетерева, Західного Бугу та Самари на основі 7 кліматичних сценаріїв 

та для басейнів Пруту та Тиси на основі 8 кліматичних сценаріїв до кінця 

століття. 

8. Розрахунки змін середньорічних показників річкового стоку 

показали його збільшення для усіх часових періодів та річкових басейнів лише 

для сценаріїв високого рівня. Для інших груп сценаріїв відмічається різні 

тенденції змін. 

9. Визначено зміни в сезонній динаміці водного стоку, які 

характеризується зсувом весняного водопілля на більш ранній період як 

наслідок підвищення температури повітря взимку для всіх груп сценаріїв у 

басейнах Тетерева, Західного Бугу та Самари. У літні місяці річковий стік не 

зазнає значних змін для періоду з 2010 по 2041 рр., але для двох останніх 

періодів очікується зменшення водного стоку до 17%. 

10. Досліджено зміни максимальних витрат паводків за 

тридцятирічний період до кінця століття в порівнянні з базовим періодом 

(1981-2010 рр.) для басейнів Пруту та Тиси на основі 8 кліматичних сценаріїв 

зі застосуванням різних методів регіоналізації кліматичних даних. 
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11. Установлено, що для сценаріїв РТК 4.5 відбувається збільшення 

витрат води від 4.5% до 62% в басейні річки Тиси, та від 11% до 22% в басейні 

річки Прут у більшості сценаріїв. На основі сценаріїв РТК 8.5 зміни для обох 

басейнів мають протилежні тренди змін. Найбільший приріст максимальних 

витрат паводків (більше ніж 40%) очікується за розрахунками на основі 

сценарію HadGEM2-RCA4 в поєднанні з РТК 8.5 для обох досліджених 

басейнів. 

12. Виконано порівняння двох методів регіоналізації кліматичних 

даних на основі двох глобальних моделей циркуляції атмосфери та океанів, 

визначено, що GCMs-XDS сценарії показали набагато меншу похибку при 

моделюванні температури до даних спостережень у гірських умовах. 
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