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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Необхідність детального розгляду саме 

річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) пояснюється тим, що ця 

територія, як і всі Українські Карпати, є одним з найбільш паводконебезпечних 

районів нашої країни. Разом з тим – це найвища гірська територія української 

частини басейну. 

У свою чергу, виникає потреба комплексної гідроморфологічної оцінки 

екологічного стану у форматі європейських стандартів (Водна Рамкова Директива 

ЄС, CEN ТС 230/WG 2/TG 5: N53) річок верхньої частини басейну Тиси (в межах 

України), як транскордонного водотоку, русловий режим якого може змінюватися в 

часі під впливом споруд протипаводкового комплексу. Нагальною проблемою 

сьогодення є оцінка руслових процесів на вказаному водозборі, об'єктивність 

встановлення якої є доцільною і необхідною для розроблення комплексів 

протипаводкових заходів, збереження гідроекологічного стану, особливо, на 

гірських річках. Важливим є встановлення оптимального використання гірських 

річок з енергетичної точки зору, а саме, гідроенергетичного потенціалу з 

мінімізацією антропогенного впливу на них. На сьогоднішній день, з огляду на 

проблему енергетичної безпеки нашої країни («Енергетична стратегія України на 

період до 2035 року»), постає питання проведення комплексної оцінки загального 

гідроенергетичного потенціалу в поєднанні з екологічними підходами використання 

річок.  

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

за темою дисертації виконувались протягом 2010–2017 рр. згідно з планами 

науково-дослідних робіт кафедри гідрології та гідроекології географічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Ряд положень виконаної роботи задіяні в госпдоговірній темі: «Виконати 

оцінку гідроморфологічного стану річок басейну Верхньої Тиси (до держкордону з 

Румунією) та розробити рекомендації стосовно ефективного управління русловими 

процесами в контексті протипаводкового захисту від шкідливої дії вод» 

(№0110U005517 К., 2010 р.) та держбюджетній темі:  «Гідроекологічна оцінка та 

прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат» (№ др. 0114U003482 

К.,2014–2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є встановлення 

закономірностей гідрологічного режиму, гідроморфологічної оцінки, виявлення 

проявів руслових процесів та оцінка загального гідроенергетичного потенціалу за 

басейновим принципом для річок басейну верхньої Тиси (в межах України). 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

 оцінка показників стоку води річок басейну та аналіз однорідності їх 

рядів спостережень; 

 порівняльна характеристика середньодобових і строкових витрат води та 

аналіз коливань водності стоку річок вказаного водозбору; 

 проведення типології та ідентифікації водних масивів річок басейну; 



2 

 

 гідроморфологічна оцінка екологічного стану водних масивів річок 

вказаного водозбору; 

 аналіз руслоформувальних витрат води, гідроморфодинамічна оцінка 

процесів руслоформування та обґрунтування залежностей параметрів русел річок; 

 аналіз руслових деформацій (вертикальних та горизонтальних), оцінка 

типів та стійкості русел річок; 

 встановлення загального гідроенергетичного потенціалу (ЗГП), 

екологічно обґрунтованого гідроенергетичного потенціалу (ЕкГП) річок басейну та 

оцінка підходів до використання високоекологічних малих гідроелектростанцій 

(ВЕМГЕС); 

 встановлення відповідності загального гідроенергетичного потенціалу 

типам русел річок. 

Об’єктом дослідження є річки верхньої частини басейну Тиси (в межах 

України). 

Предмет дослідження  гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та 

гідроенергетичний потенціал річок вказаного водозбору. 

Методи дослідження. У роботі застосовувались статистичні методи 

(моментів, графоаналітичний, найбільшої праводоподібності, аналіз однорідності 

рядів спостережень, встановленні критеріальних функціональних залежностей), 

методи порівняльного аналізу (при встановленні гідроморфологічного класу 

річкових водних масивів), факторний аналіз (для оцінки взаємодії морфометричних і 

гідродинамічних показників) та методи геоінформаційних технологій (ГІС) 

(створення нових карт).  

Вихідна інформація. В роботі використані матеріали режимних спостережень 

Українського гідрометцентру ДСНС України, матеріали Мінекоресурсів України та 

Держводагентства України, літературні джерела з досліджуваної проблематики, 

емпіричні дані експедиційних досліджень, які були проведені на кафедрі гідрології 

та гідроекології, в науково-дослідному секторі гідроекології і гідрохімії 

географічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, топографічні карти та космічні знімки Google Earth. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

Вперше: 

 для досліджуваних річок проведено порівняльну оцінку максимальних 

показників середньодобових і строкових витрат води дощових і сніго-дощових 

паводків; 

 обґрунтовано зв'язок між двома підходами (методикою М.І. Маккавеєва та 

методикою УкрНДІГіМ-КНУ) у визначенні руслоформувальних витрат води; 

 встановлена відповідність між параметрами русел і проявом процесів 

руслоформування; 

 виявлено зв'язок типів русел з гідроморфологічною оцінкою екологічного 

стану річкових масивів;  

 оцінено відповідність загального гідроенергетичного потенціалу типам русел 

річок. 
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Удосконалено: 

 загальну оцінку процесів руслоформування на гірських та передгірських 

річках; 

 підходи щодо визначення основних факторів формування морфометричних та 

гідроморфодинамічних характеристик стоку. 

Отримали подальший розвиток: 

 оцінка показників сучасних рядів стоку води; 

 загальна оцінка гідроморфологічного стану водних масивів річок; 

 підходи до виробництва енергії високоекологічними малими 

гідроелектростанціями та способи розміщення ВЕМГЕС. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Основні 

результати досліджень можуть бути використані при проведенні  розрахунків 

водного стоку гірських річок, вишукувальних та проектних робіт, а також 

обґрунтуванні розташування ГЕС та інших гідротехнічних і гідроенергетичних 

споруд у межах русло-заплавного комплексу на річках Карпатського регіону. Вони є 

актуальними при розробленні комплексу протипаводкових заходів, при управлінні 

русловими процесами на гірських та передгірських річках Українських Карпат та 

при визначенні їхнього екологічного стану. 

Основні результати, що стосуються оцінки загального гідроенергетичного 

потенціалу річок вказаного водозбору, можуть бути використані в системі 

державних та приватних водогосподарських і енергетичних організацій. 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто зібрано та статистично 

опрацьовано дані режимних спостережень (по 2012 р. включно) для  гідрологічних 

постів річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Виконано оцінку 

максимальних витрат води (дощових і сніго-дощових паводків) та порівняльну 

оцінку середньодобових і строкових витрат води. Здійснено аналіз багаторічних 

коливань водності. Проведено гідроморфологічну оцінку екологічного стану річок 

за водними масивами.  Обґрунтовано зв'язок між двома підходами (методикою М.І. 

Маккавеєва та методикою УкрНДІГіМ-КНУ) у визначенні руслоформувальних 

витрат води. Побудовано і проаналізовано більше 400 кривих зв’язків 

морфодинамічних параметрів русла. Встановлено зв’язки між параметрами русел і 

проявом процесів руслоформування. Удосконалено підходи до розміщення 

високоекологічних малих ГЕС (ВЕМГЕС). Встановлено відповідність загального 

гідроенергетичного потенціалу типам русел річок. Загалом усі надбання дисертації, 

які характеризуються науковою новизною і мають практичне значення належать 

винятково авторові та є його особистим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та 

результати проведених досліджень були оприлюднені на Х, ХІ, ХІІ міжнародних 

наукових міждисциплінарних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна» (Київ, 2012р., 2013р., 2014р.); VIII, ХІ, Х, ХІ, 

Всеукраїнських науково – практичних конференціях студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» (Київ, 2012р., 2013р., 

2014р., 2015р.); VІ Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології» (Дніпропетровськ, 2014); 
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Международной научной конференции «Проблемы гидрометеорологического 

обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменения климата» (Минск, 

2015); International Scientific Conference «Human Impact on the Fluvial Processes of 

Eurasian Rivers» (Poland, Bydgoszcz, 2016); І Всеукраїнському 

гідрометеорологічному з’їзді з міжнародною участю (Одеса, 2017). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 21 науковій праці: 7 статтях 

(у т.ч. 2 одноосібних) у фахових наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 

3 статтях у наукових періодичних виданнях інших держав із напрямку дисертації, 

одному патенті України на корисну модель та 10 публікаціях у матеріалах 

конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається із анотації, вступу, п’яти 

розділів, висновків та дев’яти додатків. Дисертація обсягом 329 сторінок, містить 

156 сторінок основного тексту, 46 рисунків, 57 таблиць  та 10 додатків на 55 

сторінках. Список використаних джерел налічує 234 найменування (з них 30 

латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, виявлено зв'язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

обґрунтовано особистий внесок здобувача. Подано інформацію про апробацію і 

публікації отриманих результатів дисертації.  

 У першому розділі дисертації приведена загальна природна характеристика 

річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Оцінка природних умов 

річок вказаного водозбору засвідчила, що вони знаходяться в найбільш гірській 

частини басейну Верхньої Тиси (в межах України). Середня висота водозбору 

складає 920 м. 

 Аналітичний огляд попередніх досліджень показав, що гідрологічні 

розрахунки та аналіз показників стоку річок Українських Карпат наведені в роботах 

Лисенко К. А., Кирилюка М. І., Сусідка М. М., Лук’янець О. І., Гребеня В. В., 

Гопченка Є. Д., Лободи Н. С., Горбачової Л. О. та інших. 

Але в зазначених роботах мало уваги приділялося порівняльному аналізу 

максимальних середньодобових та строкових витрат води та однорідності рядів 

спостережень за стоком. Вказані питання розглядаються в роботі. 

В свою чергу, виникає потреба комплексної гідроморфологічної оцінки 

екологічного стану у форматі європейських стандартів (Водна Рамкова Директива 

ЄС, CEN ТС 230/WG 2/TG 5: N53) річок верхньої частини басейну Тиси (в межах 

України), як транскордонного водотоку, русловий режим якого може змінюватися в 

часі під впливом споруд протипаводкового комплексу. Гідроморфологічна оцінка 

екологічного стану водних масивів річок басейну Тиси опрацьована в публікаціях 

Ободовського О. Г., Ярошевича О. Є., Коноваленко О. С., Розлача З. В., Онищука 

В. В., Яцюка М. В., M. Pedersen, J. Demek, M. Lehotsky та інших. 

У контексті гідроморфологічної оцінки за останній час відбулись зміни в 

вітчизняному і європейському законодавствах, що стосується нової термінології та 
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стандартів застосування гідроморфологічної оцінки. Цим аспектам в роботі 

приділена належна увага. 

Крім того, нагальною проблемою сьогодення є оцінка руслових процесів на 

вказаному водозборі, об'єктивність встановлення якої є доцільною і необхідною при 

розробленні комплексу протипаводкових заходів, збереження існуючого 

гідроекологічного стану, особливо, на гірських річках. 

Оцінка процесів руслоформування на гірських річках і, зокрема, на річках 

басейну Тиси висвітлювалась в публікаціях Маккавеєва М. І., Чалова Р. С., 

Крошкіна А. М., Копаліані З. Д., Онищука В. В., Каганова Я. І., Бухіна М. Н., 

Кафтана О. Н., Ободовського О. Г., Ющенка Ю. С., Ковальчука І. П., Коноваленко 

О. С., Розлача З. В., L. Maсura, L. Zaharia, K. Krzemien та інших. 

Натомість в питаннях оцінки руслових процесів на гірських річках слабко 

представлені моменти порівняльного аналізу щодо встановлення 

руслоформувальних витрат води, визначенні в регіональному аспекті основних 

факторів руслових процесів, зв’язками типів русел річок з їх похилами. Цим 

питанням приділена значна увага в роботі.  

На сьогоднішній день важливим, з огляду на проблему енергетичної безпеки 

нашої країни (Енергетична стратегія України на період до 2035 року), виступає 

питання проведення комплексної оцінки загального гідроенергетичного потенціалу 

в поєднанні з екологічною складовою річок вказаного водозбору. Методичні 

аспекти оцінювання гідроенергетичного потенціалу гірських річок опрацьовані в 

роботах Яцика А. В., Кукурудзи С. І., Цепенди М. М.,  Сиротюка М. І., Рудька Г. І.,  

Консевич Л. М., Ободовського О. Г., Онищука В. В., Данька К. Ю. та інших. 

У питаннях оцінки гідроенергетичного потенціалу гірських річок мають 

недостатнє опрацювання гідроекологічні аспекти його встановлення, які пов’язані зі 

стоковими показниками та розташуванням природоохоронних територій на 

водозборах річок. Крім того, відсутні обґрунтування належності гідроенергетичного 

потенціалу річок до типів їх русел. Наведені питання мають своє відображення в 

роботі.  

Другий розділ присвячений аналізу гідрологічного режиму річок верхньої 

частини басейну Тиси (в межах України). З 8 постів, що здійснювали вимірювання 

витрат води залишилось лише 4 (р. Тиса – м. Рахів, р. Чорна Тиса – смт Ясіня, р. 

Біла Тиса – с. Луги, р. Косівська – с. Косівська Поляна). Закриті в 1988 р. – р. Чорна 

Тиса – с. Білин, р. Біла Тиса – с. Розтоки, р. Тиса – с. Ділове, р. Шопурка – с. 

Кобилецька Поляна. Два з них на р. Тисі – с. Ділове та р. Шопурці – с. Кобилецька 

Поляна, було відновлено 01.01.2010 р. лише для вимірювання рівнів води. 

Дослідження внутрішньорічного розподілу стоку річок верхньої частини 

басейну Тиси (в межах України) за сезонами засвідчили, що найбільші його 

показники характерні для літньо-осінного сезону (45%). На весняний період 

припадає 41 % річного стоку, а  найменша частка сезонного стоку  має місце в 

зимовий період – 14 %. 

Значна увага в роботі приділена максимальним витратам води, як паводко-

утворюючому чиннику. Паводки було поділено на два типи: сніго-дощові та дощові. 

Розрахунок максимальних витрат води виконувався методами найбільшої 
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правдоподібності та графоаналітичним. Встановлено, що найбільші витрати води 

притаманні для дощових паводків крім трьох гідрологічних постів (р. Тиса – м. 

Рахів, р. Косівська – с. Косівська Поляна, р. Шопурка – с. Коблицеька Поляна), які 

знаходяться на передгірських територіях і для яких характерні найбільші витрати в 

період сніго-дощових паводків.   

Оцінка однорідності рядів багаторічних коливань стоку проводилась за 

такими критеріями –  критерій z, критерій Стьюдента (t), критерій Вількоксона (U). 

Виявлено, що для річок вказаного водозбору в цілому характерні однорідні 

гідрологічні ряди за багаторічний період. 

Для комплексної оцінки паводкового режиму річок верхньої частини басейну 

Тиси (в межах України) та застосуванні її результатів при дослідженні руслових 

процесів, гідроенергетичних потреб, охорони річок були встановлені та 

проаналізовані співвідношення між строковими і середньодобовими витратами 

води, які представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна оцінка співвідношень  строкових (Qст) і середньодобових (Qсд) 

витрат  води для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) 

 

Виявлено, що найтісніші зв’язки (r = 0,84 ÷ 0,94) між строковими і 

середньодобовими витратами води для максимальних витрат води (дощові та сніго-

дощові паводки) притаманні для р. Чорна Тиса – смт Ясіня, р. Біла Тиса – с. Луги, р. 

Косівська – с. Косівська Поляна, які мають найбільш високі абсолютні відмітки та 

середню висоту урізу річки в створі поста, а отже і водозбірної площі. При цьому 

найбільша різниця для максимальних витрат сніго-дощових та дощових паводків 

характерна для гідрологічних постів, які мають найвище розташування (р. Біла Тиса 

№ 

п/

п 

Річка – гідропост 

Qст/Qсд в % за 

весь період  

Qст/Qсд % сніго-

дощові паводки 

Qст/Qсд % дощові 

паводки 

сер макс мін сер макс мін сер макс мін 

1 
Чорна Тиса – смт 

Ясіня 
182 329 106 183 275 106 181 329 115 

2 
Чорна Тиса – с. 

Білин 
175 311 109 196 311 109 165 286 116 

3 Біла Тиса – с. Луги 175 619 100 186 585 117 172 619 100 

4 
Біла Тиса – с. 

Розтоки 
163 403 105 179 247 127 156 403 105 

5 Тиса – м. Рахів 160 337 103 152 229 103 164 337 106 

6 Тиса – с. Ділове 161 316 107 156 252 116 164 316 107 

7 
Косівська – с. 

Косівська Поляна 
169 466 101 180 466 119 162 507 101 

8 
Шопурка – с. 

Кобилецька Поляна 
160 263 103 169 232 136 153 263 103 

Середнє по басейну 168 380 104 175 325 117 165 382 107 
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– с. Луги 602,05 м БС). Це пояснюється значною кількістю та  інтенсивністю 

випадіння опадів на водозборах вказаних річок. Найменші кореляційні зв’язки 

вказаних параметрів (r = 0,63) притаманні для гідрологічного поста з найнижчою 

середньою висотою уріза річки в створі (р. Тиса – с. Ділове 345,96 м БС), в якому 

спостерігається менша інтенсивність і кількість опадів. 

Для річок середньогір’я (найвищі ділянки русел) для переведення 

середньодобових витрат в строкові рекомендується використовувати коефіцієнт 1,8  

(або 180%), а  для річок низькогір’я це переведення може бути виконане  через 

коефіцієнт 1,6 (або 160%) (табл.1). 

Для оцінки водності річок вказаного водозбору були побудовані різницеві 

інтегральні криві для максимальних річних, мінімальних річних і середніх річних 

витрат води. Засвідчено, що кінця 80-х років для всіх гідрологічних постів 

спостерігається багатоводна фаза водності. Але варто зазначити, що для річок всіх 

виділених басейнів з 2010 р. почалась маловодна фаза для максимального, 

середнього та мінімального стоку, що підтверджується результатами, отриманими 

іншими авторами. 

У третьому розділі виконана гідроморфологічна оцінка екологічного стану 

річок. 

 На відміну від гідрологічних розрахунків, гідроморфологічна оцінка 

проводилась на ділянках обстежень (ДО), яких обрано більше, ніж гідрологічних 

постів. Для проведення цієї оцінки необхідне виконання ідентифікації і типології 

водних об’єктів річок верхньої частини Тиси (в межах України). 

За результатами ідентифікації для вказаних річок виділено 10 водних масивів. 

Для річки Чорна Тиса виділяються  два водних масиви (Чорна Тиса 1 та Чорна Тиса 

2), для річки Біла Тиса: три (Біла Тиса 1, Біла Тиса2 та Біла Тиса 3). Натомість для  

річок Тиса та Косівська – відповідно по одному водному масиву (Тиса 1, 

Косівська1), а для річки Шопурка – три водних масиви (Шопурка1, Шопурка2, 

Шопурка3). 

Типологія річок верхньої частини  басейну Тиcи (в межах України) 

виконувалася згідно ВРД ЄС за системою В з використанням чотирьох 

дескрипторів, з числа трьох обов’язкових (площі водозбору, середньої висоти 

водозбору, геологічної будови) та одного додаткового – середнього діаметру 

наносів. Останній дескриптор було введено як такий, що добре відображає 

гранулометричний склад руслового алювію в різних типах русел гірських річок. 

За результатами оцінок 47 річок виділено 4 їх типи (згідно підходів ВРД ЄС): 

1) малі річки у вапнякових породах на середньогір’ї (30 річок); 2) малі річки у 

вулканічних породах на середньогір’ї (10 річок); 3) середні річки у вапнякових 

породах на середньогір’ї (6 річок); 4) великі річки у вапнякових породах на 

середньогір’ї  (1 річка). 

Оцінка гідроморфологічного стану проводилась за даними експедиційних 

досліджень на річках вказаного водозбору. Всього було виділено 23 ділянки 

обстеження (ДО). Результати оцінювання засвідчили, що першому класу 

відповідають 16 ДО, другому класу – 5 (ДО4, ДО9, ДО12, ДО15, ДО23)  і третьому 

класу – 2 з них (ДО18, ДО19) (рис.1). 
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Рис. 1. Оцінка гідроморфологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в 

межах України): синій – відмінний; зелений – добрий; жовтий – задовільний;   

оранжевий – поганий; червоний – дуже поганий 

 

 Загальний гідроморфологічний стан на досліджуваних водних масивах є 

відмінним для 16 ДО, що відповідає всім виділеним водним масивам вказаної 

території. Другому класу – 5 ДО, які відповідають одному водному масиву для річок 

Чорної Тиси і Шопурки та трьох водних масивів для р. Біла Тиса. Третьому класу – 

2 ДО в межах одного водного масиву на р. Тиса. Для 5 ДО в межах одного водного 

масиву р. Чорної Тиси та Тиси та двом водним масивам р. Чорна Тиса притаманні 

гідроморфологічні умови, які є близькими до референційних (загальний показник 

стану не перевищує 1,10). 

Встановлено, що відмінний гідроморфологічний клас притаманний поріжно-

водоспадним руслам, що пояснюється відсутністю антропогенного і селитебного 

навантаження та значними висотними відмітками на їх водозборах. Для русел з 

нерозвинутими алювіальними формами належать 3 ДО  з відмінним і 4 ДО з добрим 

класами. Останні обумовлені наявністю берегозахисних споруд, які були побудовані 

після проходження катастрофічних паводків 1998, 2001 і 2008 років. Третій 

(задовільний клас) в цілому відповідає руслам з розвинутими алювіальним формам, 

що пов’язано зі значним селитебним і антропогенним навантаженням на їх 

водозборах. 
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У четвертому розділі виконані дослідження руслових процесів на річках 

басейну. Початковим їх етапом – є розрахунок (встановлення) руслоформувальних 

витрат, визначених за даними гідрологічних постів на річках верхньої частини Тиси 

(в межах України), який проводився за двома методиками: М.І. Маккавеєва (1955 р.) 

та УкрНДІГіМ-КНУ (1990 р.) (табл. 2).  

 

Таблиця 2  

Розрахункові величини руслоформувальних витрат води для річок верхньої 

частини басейну Тиси (в межах України)  

Річка – гідропост 

Руслоформувальні витрати води, м
3
/c 

Qрф/ 

Qф.в, 

% 

методика 

УкрНДІГіМ

- КНУ 

методика М.І. Маккавеєва 

(багатоводна фаза) 

динамічна 

рівновага 

ГДС п-р Qрф 

верх. 

інтер- 

вал Qф.в 

P% 

в межах 

руслов-   

их брівок 

Qфр 

P% 

Чорна Тиса – смт Ясіня 140 70,0 0,06 14,2 8,4 200 

Біла Тиса – с. Луги 140 65,0 0,02 18,2 6,3 215 

Тиса – м. Рахів 430 270 0,27 54,0 25,8 159 

Тиса – с. Ділове 589 346 0,15 46,0 30,3 170 

Косівська – с. Косівська 

Поляна 
75 58,2 0,21 10,3 19,9 129 

Тиса – смт Вилок 1800 1910 0,55 302 33,8 94,2 

 

Вперше для двох періодів (маловодна та багатоводна фази водності) були 

проведені розрахунки Qф (руслоформувальні витрати води за методикою 

М. І. Маккавеєва). Встановлено, що в багатоводний період Qф.в (верхній інтервал 

руслоформувальних витрат води за методикою М.І. Маккавеєва) має більші 

значення на 15-20%, ніж у маловодний період. Тому в подальших розрахункам, ми 

використовували лише показник Qф.в, встановлений за багатоводний період.   

Виявлено, що для переходу від універсальної методики М. І. Маккавеєва до 

розрахункової методики УкрНДІГіМ-КНУ для річок середньогір’я рекомендується 

застосовувати перехідний коефіцієнт 1,8  (або 180%), а  для річок низькогір’я це 

переведення може бути виконане  через коефіцієнт 1,6 (або 160%). Отримані 

залежності дають можливість використовувати більш універсальну методику 

М. І. Маккавеєва для її достовірного регіонального застосування при визначенні 

руслоформувальних витрат води на гірських річках. 

Розрахунки основних гідроморфодинамічних показників русел за даними 18 

ДО для умов проходження витрат при рівнях bankfull stage (Qфр за методикою М.І. 

Маккавеєва) дозволили окреслити як загальні тенденції прояву руслових 

деформацій, так і узагальнити її відповідність типам русел та їх стійкості. 

За результатами факторного аналізу виявлено, що 86,9% всіх зв’язків між 13 

гідроморфодинамічними чинниками пояснюють три узагальнені фактори. Вони 
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відображають:1) морфометричні показники русел; 2) гідравлічні показники потоку; 

3) пропускну здатність русел вказаних річок, які встановлюють спрямованість та 

інтенсивність розвитку процесів руслоформування.  

Аналіз більше ніж 400 кривих різних морфодинамічних залежностей 

засвідчив, що річки верхньої частини басейну Тиси (в межах України) можна 

поділити на два типи: 1) ті, в яких не відбуваються суттєвих змін (деформацій) в 

руслі протягом тривалого часу (30-50 років) (криві залежностей знаходяться в 

пучках, вони щільні) (р. Біла Тиса – с. Луги; р. Косівська – с. Косівська Поляна, р. 

Тиса – с. Ділове, р. Чорна Тиса – с. Білин, р. Шопурка – с. Кобилецька Поляна); 2) 

водотоки, в яких мають місце зміни (деформації) в руслі (пучки кривих залежностей 

мають розсіяний характер), до нього можна віднести такі річки: р. Біла Тиса – с. 

Розтоки, р. Чорна Тиса – смт Ясіня, р. Тиса – м. Рахів. Аналіз вказаних зв’язків 

дозволив виявити просідання або підняття рівнів води в середньому за рік. 

Максимальне значення просідання характерне для р. Тиса – м. Рахів (- 0,92 см) і 

характеризує врізання русла, мінімальний показник підняття спостерігається на р. 

Чорна Тиса – с. Білин (0,14 см), що свідчить про процеси акумуляції наносів в річці 

на цій ділянці. Активний розвиток горизонтальних (планових) руслових деформацій 

притаманний лише для двох гідрологічних постів: р. Чорна Тиса – смт Ясіня та р. 

Біла Тиса – с. Луги, що пов’язано з проходженням двох катастрофічних паводків 

2001 та 2008 рр. 

За результатами оцінки руслових процесів виділено п’ять основних типів 

русел для вказаного водозбору: 1) поріжно-водоспадні русла – 43,6 % від довжини 

всіх русел річок; 2) русла з нерозвинутими алювіальними формами – 41,1%; 3) русла 

з розвинутими алювіальними формами – 12,8%; 4) руслова багаторукавність - 1,5 %; 

5) меандрування (врізане) – 1,0% протяжності всіх русел. 

Для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) було встановлено 

співвідношення між типами русел і їх гідроморфологічним класом якості (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Співвідношення між типом русла і гідроморфологічним класом якості для 

річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)  
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Поріжно-водоспадні русла (середній похил I = 139 м/км)  відповідають типу 

водних масивів «малі річки у вапнякових породах на середньогір’ї з валунно-

гальковими відкладами», мають гідроморфологічний стан близький до природного і 

характеризуються відмінним класом цього стану.  

Другий клас (добрий стан) здебільшого відповідає руслам з нерозвинутими 

алювіальним формам (I = 34,6 м/км), тобто малим та середнім річкам на 

середньогір’ї з переважанням валунно-галькових та гальково-валунних наносів.  

Русла з розвинутими алювіальними формами (I = 7,8 м/км) притаманні типу 

водного масиву «великі річки на середньогір’ї з переважанням гальково-валунних 

відкладів» і відповідають третьому класу гідроморфологічного стану. 

Для річок вказаного водозбору було встановлено залежності довжин ділянок 

відповідних типів русел від похилів (рис. 3). При аналізі рис. 3 прослідковується 

чітка тенденція: чим більша довжина річки або її ділянки, тим менший похил. Це 

пояснюється врізаними достатньо крутими долинами в гірських умовах формування 

русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Чим більший похил 

річки, тим більше буде врізання русла і менша її довжина.  

 

 
Рис. 3 Графік залежностей довжин ділянок відповідних типів русел від похилів для 

річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)  

 

Встановлено, що стійкість досліджених русел (за даними ДО)  за показником 

О.Г. Ободовського (Ло) характеризується наступним чином: 50% – стійкі русла, 22% 

– відносно стійкі русла і 28% – відносно нестійкі русла. За показником К.В. 

Гришаніна (Мх) 45% ДО належить до відносно стійких русел, 27% – до відносно не 

стійких русел і 28% – до нестійких русел. Ці два показники мають схожу тенденцію 

в оцінці стійкості русел і їх рекомендується застосовувати для відповідної оцінки 

гірських річок вказаного водозбору. 
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Найбільша стійкість притаманна руслам з нерозвинутими алювіальними 

формами, а найменша – відповідає поріжно-водоспадним руслам, що може бути 

обумовлено різким зростанням у них похилів і крупності наносів. 

У п’ятому розділі встановлені та оцінені показники гідроенергетичного 

потенціалу річок вказаного водозбору. За даними 86 ділянок, які розташовані на  24 

річках було розраховано їх загальний гідроенергетичний потенціал (ЗГП), який для 

річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) складає 213043 кВт. 

Найбільшою гідроенергетичною потужністю характеризуються річки басейну Білої 

Тиси 53926 кВт (що складає 25,3% від ЗГП для річок вказаного водозбору Тиси). 

Дещо меншою величиною характеризуються річки басейнів Чорної Тиси та Тиси, 

загальний енергетичний потенціал (ЗГП) водотоків яких становить відповідно  

52714 кВт (24,7%) та 51561 кВт (24,2%) від сумарного ЗГП. Басейн річки Шопурки 

має менші показники загального енергетичного потенціалу, який складає 37551 кВт 

(17,6%  від його загальної величини). Найменшу гідроенергетичну потужність 

мають річки басейну Косівської, енергетичний потенціал цих водотоків становить 

лише 17295 кВт (8,1%). 

При розрахунку екологічно обґрунтованого енергетичного потенціалу (ЕкГП) 

використовувались два параметри: 1) наявність природно-заповідних територій 

(ПЗФ); 2) співвідношення  між середніми та мінімальними витратами води 

досліджуваних річок (Qсер/Qмін). 

Для першого з них виявлено, що річки досліджуваного басейну знаходяться у 

межах чотирьох природоохоронних масивів: Свидовецького, Чорногірського, Кузій-

Трибушанського, Марморського, які входять до складу Карпатського біосферного 

заповідника та лісового заказника Діброва. Площа цих об’єктів ПЗФ становить 409  

км
2
, що складає  23,6% від загальної площі досліджуваного водозбору. 

Співвідношення (Qсер/Qмін) для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах 

України) складає 5,49. Обґрунтовано, що середня витрата води, величина якої є 

меншою від 0,55 м
3
/с є критичною і мінімальною для виробництва електроенергії, 

тому ділянки з домірною і меншою Qсер були вилучені з розрахунків. При цьому, 

найменша витрата цих водотоків має складати лише 0,1 м
3
/с, що є мінімально 

допустимою для екологічно безпечного виробництва гідроелектроенергії на малих 

річках (Ободовський О.Г. та ін. 2016). В цілому для досліджуваних річок  ЕкГП 

складає 118347 кВт, тобто 58,9 % від ЗГП. 

Найменші обмеження екологічно обґрунтованого енергетичного потенціалу 

притаманні для річок басейну Шопурки, де вони складають 15,1% від загального 

гідроенергетичного потенціалу. Найбільші екологічні обмеження притаманні для 

річок басейну Тиси – 46888 кВт та Косівської 8729 кВт, і складають відповідно 

90,9% та 50,5% від їхнього загального енергетичного потенціалу річок. 

У дослідженнях гідроенергетичного потенціалу річок була задіяна нова 

технологічна парадигма використання водних ресурсів для виробництва 

електроенергії на малих за потужністю ГЕС (ВЕМГЕС). Суть її полягає у 

використанні електромагнітного поля на робочих органах напірної деривації, яка 

значно зменшує (до 0,1 м
3
/с) використання водних ресурсів. ГЕС з такою 

деривацією буде працювати з малими витратами води, що забезпечить її роботу 
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протягом року, і не буде суттєво впливати на гідроекологічний стан річкової 

системи. В якості пілотної річки обрана Чорна Тиса, для якої встановлено, що 

загальна потужність потоку для 6 ділянок, на яких можуть бути розміщені ВЕМГЕС, 

складає 11456 кВт (32,2 % від ЗГП), що дає можливість достатньо оптимально 

використовувати енергетичний потенціал річки з урахуванням екологічних вимог до 

її збереження. 

Обґрунтовано відповідність типів русел до ЗГП річок. Для русел річок 

верхньої частини басейну Тиси (в межах України) встановлені наступні показники 

потужності потоку: 1) поріжно-водоспадні русла – 30604 кВт (14,4%); 2) русла з 

нерозвинутими алювіальними формами – 101713 кВт (47,7%); 3) русла з 

розвинутими алювіальними формами – 35103 кВт (16,5%); 4) меандрування 

(врізане) – 45627 кВт (21,4%). Оцінка вказаних параметрів засвідчує, що найбільший 

гідроенергетичний потенціал притаманний руслам з нерозвинутими алювіальними 

формами. Натомість, поріжно-водоспадні русла, мають доволі вузький спектр 

гідроенергетичного потенціалу і характеризується найменшими його значеннями. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Дослідження внутрішньорічного розподілу стоку річок верхньої частини 

басейну Тиси (в межах України) за сезонами засвідчили, що найбільший стік 

характерний для на літньо-осіннього сезону (45%). На весняний період припадає 

41% річного стоку, а  найменша частка сезонного стоку спостерігається в зимовий 

період  14%. 

Встановлено, що для річок вказаного водозбору в цілому характерні однорідні 

гідрологічні ряди (за критеріями z, Стьюдента, Вількоксона) за багаторічний період. 

Виявлено, що найбільші витрати води притаманні для дощових паводків крім трьох 

гідрологічних постів (р. Тиса – Рахів, р. Косівська – с. Косівська Поляна та р. 

Шопурка – с. Кобилецька Поляна), для яких характерні найбільші витрати для сніго-

дощових паводків.  

 Аналізуючи багаторічні коливання стоку засвідчено, що для річок всіх 

виділених басейнів з 2010 р. почалась маловодна фаза для максимального,  

середнього та мінімального стоку. 

2. Встановлено, що тісні зв’язки між строковими і середньодобовими 

витратами води (Qст/Qсд) для максимальних витрат води (дощові та сніго-дощові 

паводки) притаманні для ділянок річок, які мають найвищі абсолютні відмітки та 

середню висоту урізу річки в створі поста, а отже і водозбірної площі. Найбільша 

різниця для максимальних витрат, сніго-дощових та дощових паводків характерна 

для найбільш «високогірних» гідрологічних постів, що пояснюється значною 

інтенсивністю і кількістю випадіння опадів на їх водозборах.  

Для річок середньогір’я (найвищі ділянки русел) для переведення 

середньодобових витрат в строкові рекомендується використовувати коефіцієнт 1,8  

(або 180%), а  для річок низькогір’я це переведення може бути виконане через 

коефіцієнт 1,6 (або 160%). 

3. За результатами ідентифікації для річок верхньої частини басейну Тиси (в 

межах України) виділено 10 водних масивів. За результатами типології при оцінці 
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47 річок виділено 4 їх типи (згідно підходів ВРД ЄС): 1) малі річки у вапнякових 

породах на середньогір’ї (30 річок), 2) малі річки у вулканічних породах на 

середньогір’ї (10 річок), 3) середні річки у вапнякових породах на середньогір’ї (6 

річок), 4) великі річки у вапнякових породах на середньогір’ї  (1 річка). 

За гідроморфологічною оцінкою за 23 ДО виявлено, що першому класу якості 

відповідає 16 ДО (ділянок обстежень), другому класу – 5 ДО і третьому класу – 2 

ДО. Встановлено, що відмінний гідроморфологічний клас притаманний поріжно-

водоспадним руслам. Для русел з нерозвинутими алювіальними формами характерні  

3 ДО з відмінним і 4 ДО з добрим класами. Третій (задовільний клас) в цілому 

відповідає руслам з розвинутими алювіальним формами. 

4. Встановлено, що при визначенні руслоформувальних витрат води для 

переходу від універсальної методики М. І. Маккавеєва до розрахуноквої методики 

УкрНДІГіМ-КНУ для річок середньогір’я рекомендується застосовувати перехідний 

коефіцієнт 1,8, а  для річок низькогір’я це переведення може бути виконане  через 

коефіцієнт 1,6. Отримані залежності дають можливість використовувати більш 

універсальну методику М.І. Маккавеєва для її достовірного регіонального 

застосування при визначенні руслоформувальних витрат води на гірських річках. 

5. Розрахунки основних гідроморфодинамічних показників русел за даними 18 

ДО для умов проходження витрат при рівнях bankfull stage дозволили окреслити як 

загальні тенденції прояву руслових деформацій, так і узагальнити їх відповідність 

типам русел та їх стійкості. За результатами факторного аналізу встановлено, що 

86,9% всіх зв’язків пояснюють три фактори: 1) морфометричні показники русел; 2) 

гідравлічні показники потоку; 3) пропускна здатність русел вказаних річок.  

Аналіз понад 400 кривих різних залежностей засвідчив, що річки верхньої 

частини басейну Тиси (в межах України) можна розділити на два види: 1) ті, в яких 

не відбувається суттєвих змін (деформацій) в руслі протягом тривалого часу (криві 

залежностей знаходяться в пучках, вони щільні); 2) водотоки, в яких мають місце 

зміни (деформації) в руслі, завдяки антропогенному втручанню (пучки кривих 

залежностей мають розсіяний характер). Аналіз вказаних зв’язків дозволив виявити 

просідання та підняття рівнів води в середньому за рік – максимальне значення 

характерне для р. Тиса – м. Рахів (- 0,92 см), мінімальне – р. Чорна Тиса – с. Білин 

(0,14 см). 

Встановлено, що активний розвиток планових руслових деформацій 

характерний лише для двох гідрологічних постів: р. Чорна Тиса – смт Ясіня та р. 

Біла Тиса – с. Луги, що пов’язано з проходженням двох катастрофічних паводків 

1998, 2001 та 2008 рр. 

6. За результатами оцінки русел виділено п’ять їх основних типів: 1) поріжно- 

водоспадні русла – 43,6 % від довжини всіх русел річок; 2) русла з нерозвинутими 

алювіальними формами – 41,1%; 3) русла з розвинутими алювіальними формами – 

12,8%; 4) руслова багаторукавність – 1,5%; 5) меандрування (врізане) – 1,0%.  

Встановлено, що за показниками О.Г. Ободовського (Ло) та Гришаніна (Мх) 

найбільша стійкість притаманна руслам з нерозвинутими алювіальними формами, а 

найменша стійкість відповідає поріжно-водоспадним руслам, що може бути 

обумовленим різким зростанням в них похилів і крупності наносів. 
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7. Визначено, що загальний гідроенергетичний потенціал (ЗГП) річок верхньої  

частини басейну Тиси (в межах України) складає 213043 кВт. 

За оцінками гідроенергетичного потенціалу встановлено, що найбільшою 

гідроенергетичною потужністю характеризуються річки басейну Білої Тиси 53926 

кВт (що складає 25,3% від загального по вказаному водозбору Тиси). Найменшу 

гідроенергетичну потужність має басейн Косівської, енергетичний потенціал 

водотоків якої становить лише 17295 кВт (8,1%) від загального. Найменші 

обмеження екологічно обґрунтованого енергетичного потенціалу (ЕкГП) притаманні 

для річок басейну Шопурки, де він складає 15,1% від загального гідроенергетичного 

потенціалу. Найбільші екологічні обмеження притаманні для річок басейнів Тиси 

46888 кВт та Косівської 8729 кВт і складають відповідно 90,9% та 50,5% від 

загального енергетичного потенціалу річок. 

8. Для русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) 

встановлені наступні показники потужності потоку: 1) поріжно-водоспадні русла  – 

30604 кВт (14,4%); 2) русла з нерозвинутими алювіальними формами – 101713 кВт 

(47,7%); 3) русла з розвинутими алювіальними формами – 35103 кВт (16,5%); 4) 

меандрування (врізане) – 45627 кВт (21,4%). Це засвідчує найбільший 

гідроенергетичний потенціал русел з нерозвинутими алювіальними формами. 

Натомість, поріжно-водоспадні русла, мають доволі вузький спектр 

гідроенергетичного потенціалу і характеризується найменшими його значеннями. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ободовський Ю.О. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та 

гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах 

України). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

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

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

Проведено оцінку показників стоку води річок басейну та аналіз однорідності  

рядів спостережень. Виконано порівняльну характеристику середньодобових і 

строкових витрат води річок басейну та аналіз коливань їхньої водності. Виконано 

типологію та ідентифікацію водних масивів річок басейну. За результатами 

експедиційних досліджень встановлена гідроморфологічна оцінка екологічного 

стану водних масивів річок вказаного водозбору. Проведено аналіз 

руслоформувальних витрат води. Виконано гідроморфодинамічну оцінку процесів 

руслоформування та аналіз залежностей параметрів русел. Оцінені руслові 

деформації (вертикальні та горизонтальні). Встановлені типи русел та проведена 

оцінка їх стійкості. Досліджено загальний гідроенергетичний потенціал (ЗГП) та 

екологічно обґрунтований гідроенергетичний потенціал (ЕкГП) річок 

досліджуваного водозбору. Проведено оцінку використання високоекологічних 

малих ГЕС (ВЕМГЕС). Встановлено відповідність загального гідроенергетичного 

потенціалу типам русел річок досліджуваного басейну. 

Ключові слова: гідрологічні розрахунки, річковий стік, однорідність рядів,  

коливання водності, середньодобові та строкові витрати води, гідроморфологічна 

оцінка, водний масив, руслоформувальні витрати води, руслові деформації, тип 

русла, стійкість русел, загальний гідроенергетичний потенціал, екологічно 

обґрунтований гідроенергетичний потенціал, високоекологічні малі 

гідроелектростанції. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ободовский Ю. А. Гидроморфоекологическая оценка русловых процессов 

и гидроэнергетического потенциала рек верхней части бассейна Тисы (в 

пределах Украины).  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по  
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специальности 11.00.07 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Проведена оценка показателей стока воды рек бассейна и анализ 

однородности рядов наблюдений. Выполнена сравнительная характеристика 

среднесуточных и срочных расходов воды рек бассейна и анализ колебаний 

водности их стока. Проведена типология и идентификация водных массивов рек 

бассейна. По результатам экспедиционных исследований установлена 

гидроморфологическая оценка экологического состояния водных массивов рек 

указанного водосбора. Выполенен анализ руслоформирующих расходов воды. 

Проведена гидроморфодинамическая оценка процессов руслоформирования и 

выполнен анализ функциональных зависимостей параметров русел. Оценены 

русловые деформации (вертикальные и горизонтальные). Установлены типы русел, 

и проведена оценка их устойчивости. Исследованы общий гидроэнергетический 

потенциал (ЗГП) и экологически обоснованный гидроэнергетический потенциал 

(ЭкГП). Проведена оценка использования высокоэкологических малых ГЭС 

(ВЭМГЭС). Установлены соответствия общего гидроэнергетического потенциала 

типам русел рек исследуемого бассейна. 

Ключевые слова: гидрологические расчеты, речной сток, однородность рядов, 

колебания водности, среднесуточные и срочные расходы воды, 

гидроморфологическая оценка, водный массив, руслоформирующие расходы воды, 

русловые деформации, тип русла, устойчивость русел, общий гидроэнергетический 

потенциал, экологически обоснованный гидроэнергетический потенциал, 

высокоэкологические малые гидроэлектростанции. 

 

ABSTRACT  

 

Obodovskyi Iu. O. Hydromorphoecological assessment of the river bed 

processes and water-and-power potential of rivers in the upper Tisza river basin 

(within Ukraine) – Manuscript. 

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

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

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

2017. 

The assessment of the basin river water runoff (average, maximum and minimum 

water consumption) and analysis of the observation series homogeneity under the 

following main criteria: z, Student’s, and Wilcoxon’s were implemented. A comparative 

analysis of the average daily and time-fixed maximum water consumption (rainfall and 

snow-rainfall floods) of the basin rivers is fulfilled. The transitional coefficients for these 

consumption are defined, which are 1,6 (160%) for the low mountain rivers and 1,8 

(180%) for the middle mountain. Analysis of the fluctuations of flow water content 

(minimum annual, average annual and maximum annual water consumption) of the rivers 

of the specified water catchment area. 
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Identification and typology of the basin river water massifs in the format of 

European standards is carried out. A hydromorphological assessment of the ecological 

state for 10 water massifs of rivers of the specified water catchment area is established for 

23 research areas (RA). 

The analysis of river bed formation water consumption rates is implemented 

according to the methods of Ukrainian Hydrotechnics and Reclamation Research Institute 

(UkrNDIGiM) – Kyiv National University (KNU) and methodology of of N.I. 

Makkaveev. The hydromorphodynamic assessment of the river bed formation processes 

was investigated and factor analysis of the morphometric and hydromorphodynamic 

characteristics of the research areas was carried out, which demonstrated the identification 

of three main factors of the river bed formation processes of the researched rivers. The 

functional dependencies of the river bed parameters are analyzed by means of combined 

curves of dependencies. The analysis of river bed deformations (vertical and horizontal) is 

implemented by means of combined cross-sections of the river bed according to the data 

of hydrological posts. The assessment of the types (in terms of classification of river bed 

types according to the nature of river bed transformations and their morphological 

manifestations, and according to expeditionary research data) has been carried out and five 

main types have been identified: 1) sill-waterfall beds (43,6% of the length of all river 

beds); 2) river beds with undeveloped alluvial forms – 41,1% of the length of all river 

beds; 3) river beds with developed alluvial forms – 12,8%; 4) river bed multiple arms - 

1,5%; 5) entrenched meanders – 1,0% of the length of all beds. The stability of river beds 

is assessed by means of indicators by O.G. Obodovskyi (Ло), K.V. Gryshanin (Мх) and 

I.F. Karasyov (Ке). It was found that according to the indicators by Obodovskyi (Ло) and 

Gryshanin (Мх) the largest stability is inherent in the river beds with undeveloped alluvial 

forms, and the least stability is typical for sill-waterfall beds, which may be stipulated by 

sharp increase in slopes and thickness of sediments.  

The total water-and-power potential (TWPP) is investigated, which is 213043 kW 

for the researched rivers, and the ecologically substantiated water-and-power potential 

(ESWPP), equal to 58,9% of the TWPP. Two elements were used in calculation of the 

ecologically substantiated water-and-power potential: 1) presence of natural reserve areas; 

2) ratio (Qaver/Qmin) of the average and minimum water consumption of the researched 

rivers.The use of high-ecological small hydro power plants (HESHPP) for the pilot basin 

of Black Tisza River has been assessed. The compliance of the total water-and-power 

potential with the types of river beds was established, and it was found that its largest 

share corresponds to the river beds with undeveloped alluvial forms. 

Key words: hydrological calculations, river runoff, homogeneity of series, 

fluctuations in water content, average daily and time-fixed water consumption, 

hydromorphological assessment, water massif, river bed formation water consumption, 

river bed deformations, river bed type, river bed stability, total water-and-power potential, 

ecologically substantiated water-and-power potential, high-ecological small hydro power 

plants. 
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