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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Клімат Землі протягом останніх десятиріч ХХ  на 

початку ХХІ сторіччя  зазнає суттєвих змін, які найбільш чітко проявляються у 

підвищенні температури приземного шару повітря. Гідрологічний режим річок є 

достатньо чутливим до кліматичних змін, особливо в зимовий період, тому 

дослідження характеристик гідрологічного режиму, а також їх змін, окрім 

практичного інтересу з боку різних галузей господарства, які пов’язані з 

використанням річок, мають вагоме значення для фундаментальної науки. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Важливість 

передбачення стану водних об’єктів України у наступні роки відображено у 

Постанові Кабінету Міністрів України № 468 від 10 квітня 2006 р. «Про порядок 

координації заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією 

Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до 

зазначеної Конвенції», в якій відзначається необхідність проведення заходів щодо 

пом’якшення наслідків зміни клімату та забезпечення проведення досліджень, 

пов’язаних із змінами клімату.  

Зміст дисертаційної роботи відповідає статтям 4 і 12 Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату (ратифіковано Україною 29 жовтня 1996 р.), і статті 7 Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції (ратифіковано 4 лютого 2004 р.), Національному 

плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр. 

(Розпорядження Кабінету Міністрів України № 577-р від 25.05.2011 р.), 

Загальнодержавній цільовій програмі розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну Дніпра на період до 2021 р. (Закон України від 

24.05.2012 р.). 

Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідної роботи кафедри 

гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, зокрема її результати впроваджено при 

виконанні госпрозрахункових НДР на замовлення Державного агентства водних 

ресурсів України: «Оцінка впливу сучасних змін клімату на водність річок 

Закарпаття з метою прийняття управлінських рішень» (№ д.р. 0110U005514, 

2010 р.), «Оцінка впливу сучасних змін клімату на водність річок Прут та Сірет з 

метою прийняття управлінських рішень» (№ д.р. 0111U008339, 2011 р.), а також в 

рамках міжнародного проекту «Зміни клімату та безпека в басейні річки Дністер», 

що виконується Європейською економічною комісією ООН та Організацією з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) протягом 2014-2015 рр. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оцінка характеристик 

гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період та їх реакції 

на зміни температури повітря в останні десятиріччя. 

Для реалізації поставленої мети вирішували наступні завдання: 

 аналіз результатів попередніх досліджень змін гідрологічного режиму 

річок під впливом кліматичних змін; 
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 створення бази даних гідрологічних і кліматичних характеристик 

зимового періоду по басейну Південного Бугу за період із 1945 р. по 2011 р.; 

 перевірка даних спостережень на однорідність у зв’язку зі змінами 

кліматичних умов; 

 виявлення характерних особливостей просторово-часового розподілу 

характеристик гідрологічного режиму річок  у зимовий період та їх змін по території 

басейну Південного Бугу протягом досліджуваного періоду (1945-2011 рр.); 

 побудова розрахункових залежностей характеристик зимового режиму 

річок басейну від температури повітря з метою оцінки тенденцій їх майбутніх змін; 

 оцінка тенденцій змін досліджуваних характеристик на період до 2050 р. 

Об’єктом дослідження є річки басейну Південного Бугу. 

Предметом дослідження є характеристики гідрологічного режиму річок 

басейну Південного Бугу в зимовий період, їх просторовий та часовий розподіл в 

умовах зміни клімату. 

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційного дослідження 

слугували положення, підходи та принципи класичної гідрології та сучасної 

гідроекології. Перевірка досліджуваних рядів на однорідність проводилась 

статистичними методами за допомогою комп’ютерної програми StokStat та 

гідролого-генетичними методами на основі побудованих сумарних та різницевих 

інтегральних кривих. Для кількісної оцінки змін характеристик зимового режиму 

річок басейну Південного Бугу в сучасних кліматичних умовах використано 

стандартні статистичні методи обробки багатовимірних просторово-часових даних. 

Для оцінки закономірностей часової динаміки температури повітря, оцінки 

циклічності її коливання і вибору часових періодів здійснено побудову й аналіз 

різницевих інтегральних кривих. 

Застосовано загальні принципи оцінки точності та справджуваності методики 

прогнозування характеристик термічного та льодового режимів річок басейну 

Південного Бугу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що на основі 

аналізу багаторічних даних спостережень Гідрометслужби України визначено 

закономірності впливу зміни клімату на характеристики зимового режиму річок 

басейну Південного Бугу, а саме: 

Вперше для басейну Південного Бугу: 

 здійснено комплексну оцінку рядів гідрометеорологічних спостережень 

метеостанцій та гідрологічних постів басейну з використанням як гідролого-

генетичних, так і статистичних методів; 

 проаналізовано сучасні зміни кліматичних характеристик в межах 

басейну Південного Бугу; 

 здійснено аналіз змін характеристик водного режиму річок басейну в 

зимовий період; 

 досліджено характеристики термічного та льодового режиму річок 

басейну Південного Бугу та їх сучасні зміни; 
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 зроблено оцінку зв’язку характеристик зимового режиму річок басейну з 

температурою повітря на основі побудованих графічних розрахункових 

залежностей; 

 проаналізовано тенденції змін гідрометеорологічних характеристик на 

період до 2050 р. на основі розрахункових залежностей та прогнозних значень 

температури повітря, отриманих за допомогою регіональної кліматичної моделі 

REMO. 

Удосконалено: 

 методичні підходи до досліджень змін гідрологічного режиму річок, 

зумовлених змінами клімату; 

 оцінку закономірностей змін кліматичних чинників у період значущих 

змін термічного режиму території України; 

 методи оцінки однорідності рядів спостережень. 

Дістали подальший розвиток: 

 аналіз впливу змін клімату на гідрологічний режим річок; 

 дослідження льодового та термічного режиму річок. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації 

результати щодо змін характеристик зимового режиму річок басейну Південного 

Бугу можуть бути використані для удосконалення методик гідрологічних 

розрахунків та оцінок тенденцій довгострокових змін гідрологічних характеристик; 

для оцінки впливу природних та антропогенних чинників формування зимового 

режиму річок; для розробки і впровадження водоохоронних заходів у межах 

басейну; для викладання спецкурсів у вищих навчальних закладах за напрямом 

“Гідрометеорологія”. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

вони є необхідними для судноплавства (встановлення дат початку та закінчення 

навігації), гідроенергетики (зміни режиму роботи ГЕС), рибного господарства, яке 

активно розвивається на території басейну (уникнення замору риби), для 

будівництва та експлуатації гідротехнічних споруд у зимовий період та інших 

галузей господарства, які безпосередньо пов’язані з використанням водних об’єктів 

басейну. 

Особистий внесок здобувача. Постановку наукового завдання здійснено 

здобувачем спільно з науковим керівником, якому належить теоретичне підґрунтя 

досліджень. Особистий внесок автора полягає у формуванні банку 

гідрометеорологічних даних (середньомісячні значення температури води та 

повітря; середньомісячна кількість опадів; середньомісячні значення рівнів та 

витрат води; середні та максимальні швидкості течії; характеристики льодового 

режиму), їх систематизації та узагальненні, визначенні залежностей між 

досліджуваними характеристиками, проведенні гідролого-генетичного та 

статистичного аналізу, побудові розрахункових залежностей характеристик 

зимового режиму річок від температури повітря та оцінці залежностей і тенденцій їх 

розвитку, а також узагальненні на основі розрахункових залежностей тенденцій змін 

характеристик зимового режиму на період до 2050 р. 
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Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертації 

доповідались на Всеукраїнській науковій конференції «Гідрологія, гідрохімія, 

гідроекологія» (м. Чернівці, 2011 р.); науково-практичній конференції, присвяченій 

95-річчю заснування Національної академії наук України «Актуальні проблеми 

сучасної гідроекології» (м. Київ, 2013 р.); VІІ Всеросійському гідрологічному з’їзді 

(м. Санкт-Петербург, 2013 р.); ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» 

(м. Київ, 2013 р.); Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лимани північно-західного 

Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан, проблеми водного та екологічного 

менеджменту та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародній науковій 

конференції молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та 

шляхи вирішення» (м. Одеса, 2014 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Проблемы гидрометеорологического обеспечения хозяйственной деятельности в 

условиях изменяющегося климата» ( г. Минск, 2015 г.); на наукових семінарах 

кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, зокрема 8 

статей (з них 6 статей у фахових періодичних наукових збірниках, рекомендованих 

ДАК України, серед яких 1 одноосібна, 1 стаття в іноземному виданні) та 8 тез 

доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, п’яти додатків та списку використаних літературних 

джерел (174 найменування). Основний зміст, разом із 66 рисунками і 23 таблицями, 

викладено на 158 сторінках машинописного тексту. Загальний обсяг дисертації  

256 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету й основні задачі щодо її реалізації. Відзначено наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів і показано їхній зв’язок з науковими програмами. 

Наведено дані про публікації та апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження» викладено 

основні теоретичні засади досліджень, виконано аналіз попередніх напрацювань 

щодо основних характеристик зимового режиму річок, обґрунтовано методику і 

задачі дослідження. 

Аналіз попередніх теоретичних напрацювань та проведені нами емпіричні 

дослідження на річках басейну Південного Бугу дають підставу визначити, що 

зимовий період  це період року, який починається від появи перших льодових явищ 

на річках і  закінчується їх повним очищенням від льоду. Для басейну Південного 
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Бугу зимовий період співпадає з кліматичним холодним півріччям та триває з 

листопада по квітень. 

Від початку ХХ ст. у багатьох країнах світу значна увага приділялася 

дослідженням зимового режиму водних об’єктів та утворенню льодових явищ на 

них. По мірі розвитку мережі гідрологічних станцій і постів та удосконалення 

методик спостережень інформація ставала достовірнішою та надійнішою. У 30-х 

роках минулого сторіччя з’явились перші узагальнюючі дослідження зимового 

режиму та льодових явищ на річках у роботах Є. В. Близняка, Ф. І. Бидіна та Б. П. 

Панова. Близько 50 років тому з’явились публікації стосовно впливу кліматичних 

змін на зимовий режим водотоків та водойм. З другої половини XX сторіччя 

дослідження льодового режиму річок та водосховищ України виконувались, 

переважно, вченими Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) та 

Інституту гідробіології НАН України. Протягом останніх років даний напрямок 

отримав розвиток у розробках вчених Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та Одеського державного екологічного університету. Водночас, 

дослідження сучасних змін зимового режиму річок України під впливом 

кліматичних змін на сьогодні ще не є систематичними.  

У першому розділі також наведено основні теоретичні відомості щодо чинників 

формування та характеристик льодового режиму: термінів настання льодових явищ, 

льодоставу та характеристик льодового покриву, товщини льоду, процесів 

скресання та очищення на річках. 

Інформаційною базою для дослідження слугували дані, отримані у результаті 

багаторічних спостережень на гідрологічних постах та метеостанціях 

Гідрометеорологічної служби України. Для дослідження змін основних 

характеристик зимового режиму на річках басейну Південного Бугу було 

використано дані 24 гідрологічних постів та 15 метеостанцій, розташованих у межах 

басейну за період 1945–2011 рр. (рис. 1). Враховуючи значний антропогенний вплив 

на водний режим річок в межах басейну, проведено детальний аналіз цього впливу в 

створах гідрологічних постів. 

Розглянуто теоретичні підходи до визначення основних статистичних критеріїв 

та гідролого-генетичних методів обробки даних спостережень. 

З метою підтвердження (або спростування) наявності змін у характеристиках 

зимового режиму річок басейну Південного Бугу у зв’язку зі змінами кліматичних 

умов, проведено аналіз однорідності метеорологічних та гідрологічних рядів з 

використанням як генетичних, так і статистичних методів аналізу 

гідрометеорологічної інформації, які взаємодоповнюють одне одного. 

Аналіз однорідності рядів характеристик температури повітря та гідрологічного 

режиму річок басейну Південного Бугу протягом зимового періоду, виконаний 

гідролого-генетичними методами, показав певну неоднорідність рядів, що 

підтверджується їх генетичним аналізом за допомогою статистичних методів. Це дає 

підставу стверджувати про зміни характеристик зимового режиму річок басейну під 

впливом змін температурного режиму повітря за останні десятиріччя. 
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Рис. 1. Схема розташування гідрологічних постів та метеостанцій, обраних для 

дослідження в межах басейну Південного Бугу 

 

Аналіз багаторічної динаміки температури повітря та характеристик зимового 

режиму річок, виконаний за допомогою сумарних та різницевих інтегральних 

кривих, дає підставу визначити зимовий сезон 19881989 рр. як початок періоду 

сучасних кліматичних змін у в межах басейну. 

У другому розділі «Умови формування стоку зимового періоду в басейні 

Південного Бугу» наведено основні дані про кліматичні умови, характер підстильної 

поверхні, гідрографічні характеристики та основні риси гідрологічного режиму 

річок басейну Південного Бугу, а також надано загальну характеристику 

господарського комплексу басейну та його впливу на умови формування стоку. 

Південний Буг – це п’ята за величиною річка України і найбільша, що тече 

виключно територією України. Протікає центральними і південними її областями 

через природні зони широколистяних лісів, лісостепу і степу. Площа басейну – 

63700 км
2
, довжина річки – 806 км. До басейну належать 6594 річок загальною 

довжиною 22,4 тис. км. Переважну їх кількість (94,4 %) становлять малі водотоки 

(завдовжки менше 10 км). Середніх річок – 11, їх загальна довжина – 1619 км. До 

основних приток належать: Соб, Кодима, Синюха, Тікич з Гнілим і Гірським 

Тікичами, Велика Вись, Ятрань, Чорний Ташлик, Чичиклея, Інгул. 

Клімат басейну помірно континентальний, у нижній частині формується під 

впливом Чорного моря. Найбільш сприятливі умови живлення річок 
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спостерігаються у верхній течії, де середні багаторічні суми опадів досягають 600-

630 мм та втрати вологи на випаровування найменші, зважаючи на помірний 

температурний режим у теплий період року. В міру просування до гирла умови 

живлення річок погіршуються за рахунок збільшення частки випаровування в 

загальному водному балансі басейну.  

Згідно зі схемою гідрологічного районування України (Л. Г. Будкіна та ін., 

1969) басейн річки Південний Буг поділяється на дві області: 

1) верхня та середня течії до м. Первомайськ (включно), з усіма притоками, 

відносяться до Правобережно-Дніпровської області достатньої водності; 

2) нижня течія, від гирла р. Синюхи (включно з басейном р. Інгул), 

належить до Нижньобузько-Дніпровської області недостатньої водності. 

Подальші дослідження гідрологічного режиму річок басейну в зимовий період 

проведено нами відповідно до зазначеного районування. 

Розподіл стоку річок басейну Південного Бугу впродовж року вкрай 

нерівномірний (60-80 % об’єму річного стоку припадає на період водопілля). 

Внутрішньорічний розподіл стоку характеризується виразним водопіллям (ІІІ-ІV 

місяці), зимовою (ХІІ-ІІ) та літньо-осінньою (V-ХІ) меженню. Найбільш повноводні 

місяці – березень і квітень, найменш – серпень і вересень. 

Басейн Південного Бугу характеризується високим рівнем господарського 

освоєння території. Внутрішньорічна нерівномірність стоку річок басейну значною 

мірою компенсується в системі водопостачання за рахунок його регулювання. 

Характерною особливістю басейну Південного Бугу, що виділяє його з-поміж інших 

великих річок України, є дуже велика зарегульованість. У басейні створено понад 10 

тисяч штучних водойм, сумарний їх об'єм є близьким до 1,5 км³, що практично 

дорівнює стоку річки в дуже маловодний рік 95 %-ї забезпеченості. 

Третій розділ «Характеристики зимового режиму річок басейну та їх сучасні 

зміни» присвячений аналізу сучасних змін температури приземного шару повітря та 

середньомісячної кількості опадів у межах досліджуваного басейну, а також оцінці 

багаторічної динаміки термічного режиму річок і сучасних змін елементів водного 

режиму річок протягом зимового періоду. 

В останні десятиріччя процеси, які визначають формування термічного режиму 

на території України, зазнали змін внаслідок глобального потепління клімату. Дані 

спостережень метеорологічної мережі України свідчать про те, що протягом 

останніх десятиріч підвищилась середньорічна температура повітря, змінились 

терміни утворення і тривалості залягання снігового покриву, зросла 

теплозабезпеченість вегетаційного періоду, збільшилась кількість та інтенсивність 

несприятливих метеорологічних явищ. 

Дослідження багаторічних коливань температури повітря в межах басейну 

показали наявність статистично значимого позитивного тренду в зимовий та 

весняний сезони протягом досліджуваного періоду. Літній та осінній сезони 

характеризуються незначним зростанням середньої сезонної температури повітря. 

Отже, на території басейну протягом останніх десятиріч відбувається зростання 

середньої річної температури повітря і переважно за рахунок холодного періоду 
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року (рис. 2). Відповідно до обраного районування визначено зміни середньорічної 

та середньосезонних температур повітря в окремих частинах басейну та показано, 

що зміна температури приземного шару повітря відбувається майже рівномірно по 

території досліджуваного басейну. Дещо більші зміни характерні для верхньої та 

середньої частин басейну.  
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Рис. 2. Тенденція (тренд) зміни середньої за зимовий сезон температури повітря 

за період 1951-2011 рр. на території басейну р. Південний Буг (СЗ – тренд 

статистично значимий)  
 

Відповідно до змін глобальної атмосферної циркуляції та їх регіональних 

наслідків на території басейну відбулись і певні закономірні зміни кількості 

атмосферних опадів. Проаналізувавши розподіл середньої кількості опадів за 

холодне півріччя у басейні річки Південний Буг можна зробити висновки, що 

протягом останніх двадцяти років відбуваються певні зміни зазначеної 

характеристики, які більш суттєво проявляються  в осінній та зимовий сезони та 

майже непомітні у весняний. Так, для періоду кінця літньо-осінньої межені 

(листопад) збільшення кількості опадів у межах окремих частин басейну становить 

5-13 %; для періоду зимової межені (груденьлютий)  характерне зменшення 

кількості опадів на 12-13 %; у період весняного водопілля (березеньквітень) 

відбувається несуттєве зростання їх кількості на 1-5 %. 

На фоні підвищення температури приземного шару повітря відбулись 

відповідні зміни термічного режиму річок. Зміна температури води річок басейну 

має аналогічну до температури повітря тенденцію до збільшення. Початок таких 

змін також відноситься до 1989 р. Для періоду літньо-осінньої межені зростання 

температури води починається з середини 90-х років минулого сторіччя. Для 

періоду зимової межені за останні два десятиріччя температура води підвищилась на 

+0,6 °С. Найбільше зростання температури води річок басейну за останні два 

десятиріччя спостерігається у весняні місяці (березеньквітень) і становить у 

верхній і середній частинах басейну +1,7 ºС, у нижній  +1,5 ºС (табл.1). 

 

СЗ 
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Таблиця 1  

Середня температура води річок басейну Південного Бугу за два періоди:  

1951-1988 рр. і 1989-2011 рр. (в дужках) 

Частина басейну 
Середня температура води (С) за місяці 

ХI ХІІ-ІІ ІІІ-ІV 

Верхня та середня 3,9 (4,8) 0,5 (1,1) 5,1 (6,8) 

Нижня  4,1 (5,2) 0,5 (1,1) 5,6 (7,1) 

В цілому по басейну 3,9 (4,8) 0,5 (1,1) 5,2 (6,9) 

 

Відповідно до змін кількості опадів відбулися зміни стоку річок басейну. Так, 

протягом листопада за останні два десятиріччя водність річок басейну зросла майже 

на 25 % (за збільшення кількості опадів до 13 %). У просторовому відношенні 

суттєвіші зміни прослідковуються у нижній частині басейну, в якій витрати води 

збільшились на 38 %, ніж для верхньої та середньої частин, де вони збільшились на 

17 %. Період зимової межені за останні десятиріччя характеризується несуттєвою 

зміною витрат води. Для басейну в цілому їх зменшення становить 3 %. 

Найсуттєвіше зменшення водності річок басейну прослідковується у період 

весняного водопілля і становить (в середньому по басейну) 37 %. Аналогічна 

тенденція характерна і для рівнів води на річках басейну.  

Аналіз швидкісного режиму річок показав зменшення середніх і максимальних 

швидкостей течії в усі обрані часові інтервали зимового періоду за період 1989-2011 

рр. Наприкінці літньо-осінньої межені при загальному зростанні рівнів води 

спостерігається зменшення швидкості течії річок. Це пояснюється збільшенням 

заростання русла річок у зазначений період, що було доведено аналізом виміряних 

витрат води. Зменшення швидкостей в інші часові проміжки зимового періоду 

відповідає змінам водного режиму річок басейну. Загалом, зменшення швидкостей 

течії річок басейну в останні два десятиріччя зумовлено двома чинниками: меншою 

зарегульованістю річок басейну впродовж першого періоду (до 1989 р.), а також 

більшим заростанням русел річок у другому (після 1989 р.). Заростання русел 

значною мірою зумовлено збільшенням температури повітря та, відповідно, 

температури води. 

У четвертому розділі «Аналіз змін характеристик льодового режиму» 

проведено аналіз просторової та часової динаміки основних характеристик 

льодового режиму річок басейну Південного Бугу, а саме: термінів настання 

льодових явищ і встановлення стійкого льодоставу, товщини льодового покриву, 

термінів скресання та очищення від льоду річок досліджуваного басейну. 

Нестійкий термічний режим басейну Південного Бугу протягом останніх 

десятиріч визначає нестабільність у термінах настання окремих фаз льодових явищ. 

Виявлено, що терміни утворення льодових явищ і встановлення стійкого льодоставу 

на річках басейну змістились на більш пізні строки. Так, дати появи льодових явищ 

фіксуються на 4-5 діб пізніше, порівняно з періодом 1945-1988 рр. Льодостав на 

річках басейну Південного Бугу може зникати і знову встановлюватись протягом 

однієї зими два-три рази, а може бути взагалі відсутнім в останні десятиріччя в 

результаті нестабільності погодних умов (рис.3). 
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Рис. 3. Імовірність формування льодоставу ( у % від кількості зим) за даними гідрологічних постів басейну 

Південного Бугу для двох характерних періодів (1945-1988 рр.; 1989-2011 рр.) 

1
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Найбільш помітні зміни відбулися в створах гідрологічних постів, що 

знаходяться у нижніх б’єфах гідровузлів, а також неподалік місць скидів 

промислових і господарсько-побутових стічних вод. 

Загалом, терміни утворення стійкого льодоставу змістились на 5-8 діб пізніше 

за останні десятиріччя.  

Відбулося помітне скорочення періоду з льодовими явищами та значне 

скорочення тривалості періоду стійкого льодоставу. Середня тривалість льодоставу  

зменшилася майже вдвічі: у верхній та середній частинах басейну  на 23 дні, в 

нижній  на 30 днів. Тривалість періоду з льодовими явищами, відповідно, також 

зменшилася: для верхньої та середньої частин басейну  на 21 добу, для нижньої 

частини – на 18 діб. 

Кліматичні зміни, а саме підвищення температури повітря у холодну пору року 

спричиняють значне зменшення товщини льодового покриву на річках басейну 

Південного Бугу в останні десятиріччя. Середня товщина льоду на річках басейну 

зменшилася на 28 %, а максимальна  на 35 %. 

Для весняних характеристик льодового режиму, а саме дат скресання річок та 

очищення їх від льоду, характерно їх зміщення на більш ранні терміни. За 

результатами досліджень, середні терміни початку скресання на річках басейну 

Південного Бугу за період 1989-2011 рр. (порівняно з попереднім періодом) 

наблизились до початку року на 18-19 діб, тобто змістились з початку березня на 

середину лютого. Відповідні зміщення на більш ранні строки відбуваються і у датах 

очищення річок від льоду. Протягом останніх 20 років очищення річок від льоду 

відбувається на 15-16 діб раніше, тобто з середини березня зміщуються на кінець 

лютого. 

У п’ятому розділі «Оцінка тенденцій майбутніх змін характеристик термічного 

та льодового режиму річок басейну Південного Бугу» зроблено аналіз тенденцій 

змін характеристик термічного та льодового режиму річок басейну відповідно до 

проекцій кліматичних змін на період 2031-2050 рр.  

Згідно з розробленим нами алгоритмом оцінки тенденцій побудовано 

розрахункові залежності характеристик термічного та льодового режиму річок 

басейну від температури повітря, що їх зумовлює. Аналіз залежностей дат появи 

льодових явищ і дат встановлення льодоставу на річках від температури повітря не 

дозволив виявити тісних зв’язків через нестабільність погодних умов осіннього 

періоду, тому подальші оцінки тенденцій змін цих характеристик не проводились.  

Враховуючи достатньо тісні залежності температури води (рис. 4), товщини 

льодового покриву та дат настання весняних льодових явищ (скресання та очищення 

річок від льоду) від температури повітря, подальші дослідження проводились саме 

для цих характеристик. 

Дослідження включали розрахунок низки статистичних параметрів (середнє 

квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, допустимі похибки та ін.) та оцінку 

придатності розрахункових залежностей для подальшого прогнозу досліджуваних 

характеристик гідрологічного режиму. 
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Рис.4. Розрахункові залежності середньої температури води від середньої 

температури повітря за березень-квітень для басейну Південного Бугу за період 

1951-2000 рр.: а) верхня та середня частини басейну; б) нижня частина басейну 

 

Зроблено аналіз деяких існуючих сценаріїв зміни клімату. За розрахованими 

вченими Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) для метеостанцій 

басейну Південного Бугу проекціями зміни середньої та максимальної температури 

повітря та кількості опадів оцінено тенденції змін вказаних характеристик у межах 

басейну на період 2031-2050 рр. 

За побудованими розрахунковими залежностями та отриманими даними щодо 

майбутніх кліматичних змін на період 2031-2050 рр. зроблено прогнозну оцінку 

характеристик льодового та термічного режимів річок басейну Південного Бугу.  

Згідно з розрахунками, температура приземного шару повітря в межах басейну 

на період 2031-2050 рр. має тенденцію до підвищення у всі часові проміжки 

зимового періоду. Для кінця осіннього сезону (листопад), порівняно з базовим 

періодом (1991-2010 рр.), температура повітря підвищується на +1,1 °С, для періоду 

зимової межені підвищення, імовірно, становитиме +1,5…+1,8 °С у різних частинах 

басейну, для періоду весняного водопілля ці зміни становитимуть +0,6…+0,7 °С 

(рис. 5). 
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Рис.5. Осереднена за даними метеостанцій окремих частин басейну 

Південного Бугу температура приземного шару повітря за період спостережень (по 

20-річках) з прогнозом на 2031-2050 рр. за: а) листопад; б) грудень-лютий; в) 

березень-квітень 

 

Аналогічні дослідження було проведено для характеристик термічного режиму 

річок басейну. Відповідно до підвищення температури приземного шару повітря 

відбуватиметься подальше  підвищення температури води річок басейну. Так, для 

кінця осіннього сезону імовірне зростання становитиме 0,3 °С, для періоду зимової 

межені (грудень-лютий) характерне незначне зменшення досліджуваної 

характеристики  на 0,1 °С, для періоду весняного водопілля підвищення 

температури води складе від 0,2 °С до 0,9 °С у різних частинах басейну (табл. 2). 

 

 

 

 

 

13 
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Таблиця 2  

Температура води річок басейну Південного Бугу за період спостережень  

(по 20-річках) та її тенденції на період 2031-2050 рр. 

Частини 

басейну 

Період Температура води, С 

ХІ ХІІ-ІІ ІІІ-ІV 

верхня та 

середня  

1951-1970 3,8 0,3 4,7 

1971-1990 3,9 0,8 5,8 

1991-2010 4,7 1,1 6,7 

2031-2050 5,0 (±0,9) 1,0(±0,3) 6,9(±1,0) 

нижня 

1951-1970 4,0 0,4 5,2 

1971-1990 4,1 0,7 6,5 

1991-2010 5,2 1,1 6,9 

2031-2050 5,5(±1,2) 0,9(±0,34) 7,8(±1,2) 

 

Подібні оцінки було також проведено для характеристик льодового режиму 

річок досліджуваного басейну. За нашими розрахунками, скресання річок басейну 

зміститься у 2031-2050 рр. на ще більш ранні строки (в середньому по басейну  на 

2-3 доби). Очищення річок від льоду буде спостерігатись на 4-6 діб раніше в різних 

частинах басейну. Зростання температури повітря, температури води, скорочення 

періоду з льодовими явищами призведе до подальшого зменшення товщини 

льодового покриву. 

Отже, згідно з результатами розрахунків, сформована наприкінці ХХ  на 

початку ХХІ сторіччя тенденція  до зміни основних характеристик льодового та 

термічного режимів річок басейну Південного Бугу матиме подальший розвиток на 

прогнозний період. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на основі проведених досліджень характеристик 

гідрологічного режиму річок басейну Південного Бугу в зимовий період оцінено їх 

реакцію на зміни кліматичних умов впродовж останніх десятиріч. За результатами 

досліджень можна зробити наступні висновки: 

1. Аналіз попередніх теоретичних напрацювань та проведені нами 

емпіричні дослідження дають підставу визначити, що зимовий період на річках 

басейну Південного Бугу співпадає з кліматичним холодним півріччям і триває з 

листопада до квітня. Оцінка однорідності рядів даних гідрометеорологічних 

спостережень, виконана за допомогою комплексу гідролого-генетичних і 

статистичних методів, дає підставу стверджувати про зміни характеристик зимового 

режиму річок басейну за останні десятиріччя; 

2. Шляхом аналізу багаторічних коливань значень середньої річної та 

середніх сезонних температур повітря в межах басейну за багаторічний період 

визначено початок періоду сучасної хвилі потепління (1989 р.), обумовленої, 

переважно, зростанням температури зимового та весняного сезонів. Цей рік є, 

також, переломним у коливаннях температури води річок басейну та характеристик 

їх льодового режиму. Обрання 1989 р. як року порушення стаціонарності рядів 
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спостережень підтверджується гідролого-генетичними та статистичними методами 

аналізу однорідності рядів; 

3. Встановлено закономірності зміни кліматичних характеристик в межах 

басейну за період 1989-2011 рр. по відношенню до попереднього періоду (1951-1988 

рр.). Виявлено, що зростання середньої річної температури повітря за цей період 

становить 1,0 ºС. При цьому за зимовий сезон величина зростання становить 1,4 ºС, 

весняний – 1,2 ºС. Певні зміни відбулися у величині зволоження басейну, що більш 

суттєво проявляються в осінній та зимовий сезони та майже не відчуваються у 

весняний. Так, зокрема, за жовтень-листопад кількість опадів по басейну в цілому 

збільшилась на 7%; за зимовий сезон зменшення кількості опадів становить 12%; 

4. Підвищення температури приземного шару повітря призвело до 

відповідних змін термічного режиму річок басейну впродовж зимового періоду. 

Виявлено тенденцію до зростання температури води всіх місяців цього періоду за 

останні два десятиріччя. Найбільше зростання температури води спостерігається у 

весняні місяці (березень-квітень) і становить 1,5 – 1,7 ºС; 

5. Зміни водного режиму річок басейну протягом зимового періоду також 

відповідають змінам складових водно-теплового балансу. Якщо на початку періоду 

(листопад) річки характеризується зростанням водності (відповідно до зростання 

кількості атмосферних опадів) в середньому по басейну на 23%, то впродовж 

зимових місяців (грудень-лютий) та, особливо, у період весняного водопілля 

(березень-квітень) мають тенденцію до зменшення водності впродовж останніх 

десятиріч. Для періоду зимової межені зменшення становить – 3%, а для періоду 

весняного водопілля – 37%. Аналогічні зміни відбуваються у режимі рівнів води та 

швидкостей течії річок басейну; 

6. Нестійкий термічний режим басейну Південного Бугу протягом останніх 

десятиріч визначає нестабільність в термінах настання окремих фаз льодових явищ. 

Відповідно до змін температури повітря та води, найбільш суттєві зміни властиві 

періоду льодоставу (скорочення його тривалості на 23-30 діб у різних частинах 

басейну, зменшення середньої (на 3-6 см) та максимальної (на 9-11 см) товщини 

льоду) та періоду скресання річок (відбувається на 18-19 діб раніше, ніж у 

попередній період). Мінімальні зміни властиві періоду появи осінніх льодових 

явищ; 

7. На основі побудованих розрахункових залежностей характеристик 

термічного та льодового режимів річок від характеристик термічного режиму 

повітря та використаних проекцій змін температури повітря (регіональна кліматична 

модель REMO) оцінено тенденції змін окремих характеристик термічного та 

льодового режиму річок басейну на період 2031-2050 рр. Результати досліджень 

свідчать, що сформована в кінці  ХХ, на початку ХХІ ст. тенденція  до підвищення 

температури приземного шару повітря та зміни основних характеристик льодового 

та термічного режиму річок басейну матиме подальший розвиток. 
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Дисертація присвячена дослідженню просторово-часових змін характеристик 

гідрологічного режиму в зимовий період року в умовах зміни клімату на території 

басейну Південного Бугу. Запропоновано власний алгоритм дослідження зазначених 

характеристик.  

Проаналізовано багаторічні зміни температури приземного шару повітря та 

кількості опадів в межах басейну. Визначено тенденцію до підвищення температури 

повітря протягом останніх десятиріч та неоднорідний характер зміни кількості 

опадів протягом холодного півріччя (збільшення їх восени та зменшення у період 

весняного водопілля). 

Проведений аналіз характеристик гідрологічного режиму річок показав, що 

зміни зазначених характеристик відповідають змінам складових водно-теплового 

балансу. Зокрема, підвищується температура води річок досліджуваного басейну. 

Відповідно до змін кількості опадів відбувається зростання водності річок восени та 

суттєве зменшення її у період весняного водопілля. У режимі швидкостей течії 

спостерігається зменшення їх протягом усіх часових інтервалів зимового періоду. 

На основі побудованих розрахункових залежностей характеристик льодового та 

термічного режиму річок і проекцій змін середньої та максимальної температури 

приземного шару повітря на період 2031-2050 рр. зроблено оцінку майбутніх змін 

зазначених характеристик. Встановлено, що на прогнозний період (2031-2050 рр.) 

зберігається тенденція, сформована протягом останніх двох десятиріч, до 

підвищення температури приземного шару повітря. 

Ключові слова: кліматичні зміни, зимовий період, розрахункові залежності, 

тенденції змін, характеристики зимового режиму. 
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Целью работы является исследование пространственно-временных изменений 

характеристик гидрологического режима рек бассейна Южного Буга в зимний 

период в условиях изменений климата, которые произошли за последние 

десятилетия. Был предложен собственный алгоритм исследования указанных 

характеристик. 

Проведен анализ однородности рядов гидрологических и метеорологических 

данных наблюдений с помощью гидролого-генетических и статистических методов. 

Установлено, что при использовании точки нарушения стационарности ряда (при 

расчетах статистическими методами), изменяются основные критерии оценки. 

На основе проведенного анализа однородности рядов и оценки многолетних 

колебаний температуры воздуха, температуры воды и характеристик ледового 
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режима обоснован выбор временных границ периода современных изменений 

гидрологического режима начиная с 1989 года. 

Проанализированы изменения температуры воздуха и количества осадков в 

бассейне Южного Буга за период 1945-2011 гг. Исследования многолетних 

колебаний температуры воздуха показали увеличение ее в зимний сезон на 1,4 °С, в 

весенний сезон  на 1,2 °С. За последние два десятилетия летний и осенний сезоны 

характеризируются незначительными изменениями средних сезонных температур 

воздуха. Количество осадков в зимний период за последние десятилетия 

увеличивается в ноябре (конец летне-осенней межени) на 5-13 %; уменьшается в 

период зимней межени (декабрь-февраль) на 12-13 %; незначительно увеличивается 

в период весеннего половодья (март-апрель) – на 1-5 %. 

Увеличение температуры воздуха привело к соответствующим изменениям 

температуры воды рек бассейна. Изменения, в большей мере, проявляются в период 

зимней межени и весеннего половодья. 

Изменения водного режима рек бассейна в зимний период за последние два 

десятилетия соответствуют изменениям характеристик водно-теплового баланса. 

Это проявляется в увеличении водности в конце летне-осенней межени (в 

соответствии с изменениями количества осадков) и незначительном уменьшении 

водности в период зимней межени. Но наибольшие изменения водности характерны 

для периода весеннего половодья (уменьшение составляет 35-40 %), что можно 

объяснить уменьшением снегозапасов и глубины промерзания почвы, а также 

переходом части поверхностного стока в подземный вследствие частых оттепелей. 

Изменения других характеристик водного режима аналогичны изменениям 

водности.  Это проявляется в уменьшении уровней воды в период зимней межени и 

весеннего половодья и увеличении их осенью (окончание летне-осенней межени). 

Аналогичная тенденция отмечена и в изменениях средних и максимальных 

скоростей течения, за исключением ноября, когда уменьшение скоростей течения 

(при увеличении уровней воды) обусловлено увеличением зарастания русла. 

Исследована динамика дат появления отдельных ледовых явлений и 

характеристик ледового покрова в пределах бассейна за многолетний период, 

которая указывает на: смещение на более поздние сроки дат появления ледовых 

явлений (на 4-5 дней) и дат установления устойчивого ледостава (на 5-8 дней); 

сокращение на 3-4 недели длительности периода с ледовыми явлениями и периода 

ледостава в бассейне; уменьшение средней толщины льда на 17-31 %, а 

максимальной – на 30-37 %; смещение на более ранние сроки дат вскрытия рек (на 

18-19 дней) и  дат очищения рек ото льда (на 15-16 дней). 

Построены расчетные зависимости отдельных характеристик ледового и 

термического режима рек бассейна от температуры воздуха, которая их 

предопределяет. Для построения использован период с 1951 по 2000 гг. Для 

проверки расчетных зависимостей использован независимый период 2001-2011 гг. 

Результаты проверки свидетельствуют об эффективности методики оценки для всех 

взятых характеристик, кроме температуры воды в период зимней межени. 
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Представлен анализ тенденций будущих изменений термического и ледового 

режимов рек бассейна на период 2031-2050 гг. на основе построенных расчетных 

зависимостей и оценок ученых УкрГМИ, которые были сделаны на основе 

региональной климатической модели REMO. Результаты анализа свидетельствуют, 

что для бассейна Южного Буга в холодный период года температура воздуха в 

период 2031-2050 гг. увеличится. Наиболее ощутимым повышение будет в период 

зимней межени (на 1,5-1,8С). Характеристики ледовых явлений (вскрытие рек и 

очищение их ото льда) сместятся на еще более ранние сроки, а также уменьшится 

средняя и максимальная толщина льда. 

Ключевые слова: климатические изменения, зимний период, расчетные 

зависимости, тенденции изменений, характеристики зимнего режима.  
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The thesis focuses on research of the spatial-temporal changes of the characteristics 

of the hydrological regime during the winter period in conditions of climate change in the 

Southern Bug River catchment. The proprietary algorithm of research of these 

characteristics is proposed by author.  

The long-term changes of the surface air temperature and precipitation in the 

catchment are analyzed. The tendency to increase of the air temperature over the past 

decades, and change of precipitation amount during the cold half-year (the increasing in 

autumn and the decreasing during the spring flood) has been detected.  

The analysis of characteristics of the hydrological regime of rivers showed that 

changes of these characteristics correspond to changes of the components of the water-

thermal balance, namely, to the increasing of water temperature in the rivers of researched 

catchment. The water content of rivers has been increased in autumn and has been 

decreased in the period of spring flooding due to changes of amount of the precipitation. 

The velocities of runoff have been decreased during of all the time intervals of winter 

period. 

The estimation of the future changes of characteristics of ice and thermal regime of 

rivers has been done based on the calculated relations these characteristics and projections 

of changes of average and maximum surface air temperature for the period 2031-2050. As 

the result, the tendency of increasing of surface air temperature will continue for the 

forecasting period (2031-2050). 

Keywords: climatic changes, winter period, calculated relations, tendencies of 

changes, characteristics of winter regime. 
 

 


