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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. З розвитком великих міст все актуальнішими стають 

проблеми погіршення якості водних мас у водоймах, зумовлені переважно 

антропогенною діяльністю. Такі процеси відбуваються, зокрема, і у водоймах Києва. 

Унікальною особливістю міста Київ є його розташування на межі трьох 

орографічних областей (Придніпровської височини, Поліської та Придніпровської 

низовин) та двох природних зон (мішаних лісів та лісостепу). Це зумовило 

формування складної гідрографічної мережі, яка на сьогодні нараховує більше 400 

водних об’єктів. 

Київські водойми зазнавали та продовжують зазнавати істотних штучних 

перетворень. Так, у більшості з них було змінено морфометричні параметри та 

конфігурацію берегової лінії внаслідок штучного поглиблення і розширення 

улоговин, або, навпаки, намиву прибережних територій. Під впливом господарських 

заходів і загальної урбанізації відбуваються значні зміни водного балансу водойм 

(перш за все, притоку поверхневих і підземних вод). Така антропогенна діяльність 

безпосередньо відображається на елементах гідрологічного режиму міських водойм – 

зовнішньому водообміні, внутрішньоводоймових процесах, гідрофізичних 

властивостях водних мас і донних ґрунтів, від яких значною мірою залежить стан їх 

екосистем та якість води. Тому дослідження гідрологічних умов є принципово 

важливим етапом екологічного оцінювання та прогнозування стану водойм Києва. 

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

результати, викладені в дисертаційній роботі, отримано під час проведення 

досліджень в Інституті гідробіології НАН України за участі автора як 

безпосереднього виконавця 2-х держбюджетних та 9-ти госпдоговірних тем: № 113 

«Трансформація біорізноманіття та біоресурсного потенціалу екосистем рівнинних 

водосховищ в умовах глобальних кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії» (ДР 

№ 0111U000077, 2011–2015 рр.); № 133 «Концептуальні підходи до розробки методів 

управління станом водних техно-екосистем енергетичних об’єктів» (ДР 

№ 0116U003553, 2016–2018 рр.); № 12/2010 «Оцінка седиментаційного режиму та 

донних відкладів Київського водосховища» (ДР № 0111U008309, 2010 р.); № 14/2014 

«Оцінка стану екосистеми затоки Осокорки та прилеглої до неї частини русла Дніпра 

(до Південного мосту) при існуючому і перспективному її використанні» (ДР № 

0114U007031, 2014 р.); № 5/2017 «Сучасний стан екосистеми водойми Нижній 

Тельбін та оцінка перспектив її використання» (ДР № 0117U004898, 2017 р.); 

№ 14/2017 «Розробка режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові» (ДР 

№ 0117U007286, 2017 р.); № 27/2017 «Натурні екологічні дослідження водної 

системи масиву Конча-Заспа» (ДР № 0117U001984, 2017 р.) та ін. 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи полягає у визначенні та оцінці основних гідрологічних чинників 

функціонування екосистем водойм Києва і розробці рекомендацій щодо їх 

регулювання з метою поліпшення екологічного стану та якості водного середовища. 

Завдання: 

 оцінити складові водного балансу та визначити показники зовнішнього 

водообміну водойм Києва, як найбільш важливі чинники впливу на стан їх екосистем; 
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 дослідити внутрішньоводоймові гідродинамічні процеси, які впливають на 

умови функціонування екосистем озер, заток і ставків Києва; 

 дослідити екологічно значущі гідрофізичні характеристики водних мас; 

 визначити механізми впливу гідрологічних процесів на абіотичні та біотичні 

компоненти екосистем міських водойм; 

 адаптувати існуючу математичну модель оцінки стану екосистем за 

ключовим показником (вміст розчиненого у воді кисню) для водойм Києва; 

 розробити рекомендації щодо регулювання гідрологічного режиму водойм 

різного типу з метою покращання їх екологічного стану та якості водного 

середовища. 

Об’єктом досліджень є водойми Києва. 

Предметом досліджень є гідрологічні умови функціонування екосистем 

водойм Києва. 

Методи досліджень ґрунтуються на методичних принципах загальної 

гідрології, лімнології, гідрохімії, гідроекології та гідробіології. Для обробки 

матеріалів, отриманих під час натурних досліджень, застосовувались 

загальноприйняті розрахункові методи та графічні комп’ютерні програми (Microsoft 

Office 2003 та 2016, Golden Software Surfer 7.0, Corel Draw X3, AutoCAD 2010). 

Розрахунки параметрів течій здійснювались за математичною моделлю 

А. І. Фельзенбаума. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що гідрологічні 

процеси у різнотипних водоймах Києва розглядаються як абіотичні чинники 

функціонування їх екосистем. До найвагоміших досягнень автора належать наступні 

положення і розробки дисертації: 

вперше: 

 розроблено типізацію водойм Києва за генезисом і ступенем антропогенних 

змін; 

 визначено та оцінено ключові елементи гідрологічного режиму, що 

формують умови функціонування екосистем водойм Києва; 

 оцінено водний баланс та зовнішній водообмін як один із визначальних 

факторів функціонування екосистем водойм різного типу;  

 проведено кількісну оцінку основних елементів внутрішньоводоймової 

динаміки (вітрових і стокових течій, перемішування, хвильових процесів, коливання 

рівня води) міських водойм та визначено механізми її впливу на розподіл 

планктонних організмів, зокрема фітопланктону; 

 визначено основні особливості термічного режиму та оптичних 

властивостей водних мас водойм різного типу; 

 адаптовано існуючу математичну модель оцінки стану водних екосистем за 

ключовим показником (вмістом розчиненого у воді кисню) для київських водойм; 

 розроблено рекомендації щодо комплексу заходів із поліпшення 

екологічного стану водойм Києва та якості їх водного середовища шляхом 

регулювання гідрологічних умов. 

Удосконалено: 

 розрахункові методи оцінки змін рівня води у водоймах Києва, 
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розташованих на заплаві Дніпра, в період весняного водопілля. 

Набули подальшого розвитку: 

 методи оцінки водного балансу та зовнішнього водообміну міських водойм 

різного типу; 

 підходи до вивчення механізмів впливу гідрологічних умов на кисневий та 

температурний режими водойм Києва; 

 способи оцінки внеску динамічних процесів у самоочищення міських 

водойм; 

 методичні підходи до регулювання гідрологічного режиму водойм Києва з 

метою покращання їх екологічного стану та якості водного середовища. 

Практичне значення отриманих результатів. Наукові висновки та 

рекомендації дисертації можуть бути використані у проектних та науково-технічних 

роботах, пов’язаних з оцінкою екологічного стану водойм Києва та плануванням 

заходів із його покращання. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведенні натурних досліджень на 28 

водоймах Києва за період 2009–2016 рр., виконанні розрахунків та математичного 

моделювання з метою оцінки основних гідрологічних показників. Огляд та 

систематизацію літературних матеріалів, обробку та первинний аналіз отриманих 

результатів автором виконано особисто. Постановка мети, основних завдань, 

обговорення та узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків 

проведено спільно з науковим керівником. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використано лише ті положення та ідеї, які належать особисто автору, 

про що вказано у переліку наукових праць, представлених в авторефераті. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися і обговорювалися на наукових конференціях і з’їздах: V з’їзді 

Гідроекологічного товариства України (м. Житомир, 2010 р.); 5-й Всеукраїнській 

науковій конференції «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» (м. Чернівці, 2011 р.); 

Міжнародній науковій конференції «Современные проблемы гидробиологии. 

Перспективы, пути и методы решения» (м. Херсон, 2012 р.); Міжнародній 

лімнологічній конференції “Natural and Anthropogenic Transformations of Lakes” (м. 

Лагов Любускі, Польща, 2012 р.); Молодіжній науковій конференції «Географические 

и геоэкологические исследования в Украине и сопределенных территориях» 

(м. Сімферополь, 2013 р.); Науково-практичній конференції для молодих вчених, 

присвяченій 95-річчю НАН України, «Актуальні проблеми сучасної гідроекології» (м. 

Київ, 2013 р.), VI Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

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

Науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 75-річчю заснування 

Інституту гідробіології НАН України, «Сучасна гідроекологія: місце наукових 

досліджень у вирішенні актуальних проблем» (м. Київ, 2015 р.), VII з’їзді 

Гідроекологічного товариства України (м. Київ, 2015 р.), Всеукраїнській конференції 

молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті 

екологічних викликів сьогодення» (м. Київ, 2016 р.), ІІІ Науково-практичній 

конференції молодих вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у 

вирішенні актуальних проблем» (м. Київ, 2016 р.), Першому Всеукраїнському 

гідрометеорологічному з’їзді (м. Одеса, 2017 р.), IV Науково-практичній конференції 
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молодих вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні 

актуальних проблем» (м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 22 наукові праці, у тому 

числі 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (серед яких 3 

одноосібні), 2 статті у закордонних наукових фахових періодичних виданнях, 2 статті 

у інших наукових виданнях, одна брошура у співавторстві, 12 матеріалів і тез 

доповідей всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотації, вступу, шести 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Дисертація обсягом 249 

сторінок, містить 186 сторінок основного тексту, 110 рисунків, 20 таблиць та 1 

додаток на 4 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 331 

найменування, з них 47 латиницею. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету та основні її завдання, викладено наукову новизну, практичне значення 

отриманих результатів, показано їх зв'язок з науковими темами Інституту 

гідробіології НАН України. Наведено відомості про особистий внесок здобувача та 

перелік конференцій, на яких було проведено апробацію основних результатів 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Загальна характеристика водойм Києва» надається 

коротка географо-гідрологічна характеристика регіону і водойм Києва. Зокрема, 

наведено опис рельєфу та розташування міських водойм в межах орографічних 

областей (Придніпровської височини, Поліської та Придніпровської низовин), 

геологічної будови та гідрогеологічних умов регіону, кліматичних умов. Відзначено 

періоди гідроекологічних досліджень, коли була акцентована увага на стані міських 

водойм (з 70-х років ХІХ століття до теперішнього часу). Наведено історичні 

відомості щодо трансформації водойм в результаті антропогенного впливу. 

Представлено стислу інформацію про основні класифікації водних об’єктів та наявні 

класифікації водойм Києва. Розроблено схему їх поділу (типізацію) на групи та 

підгрупи, яка базується на генетичному принципі та урахуванні ступеня 

антропогенних змін. 

На території міста нараховується близько 430 водних об’єктів загальною 

площею майже 23,5 км2. До їх складу належать 129 озер, 102 ставки, 24 затоки, 2 

протоки, 43 штучні водойми, 27 каналів, 9 річок, 28 струмків та 32 джерела (рис. 1). 

Одним із найбільших водних об’єктів міста є р. Дніпро, стік якого зарегульовано 

Канівським водосховищем. 

За морфометричними характеристиками водойми Києва істотно відрізняються. 

Площа їх водного дзеркала коливається від 0,0025 до 1,86 км2, об’єми – від 0,003 до 

19,3 млн м3. Середня глибина варіює від 0,85 до 15 м, максимальна – від 1,85 до 28 м. 

Для систематизації всього різноманіття міських водойм, необхідної для оцінки 

їх гідрологічних умов, виділено дві групи (гідрогенні та штучні) і шість підгруп 

(рис. 2). 







5 

 
До першої групи належать ті, що виникли під впливом природних процесів. На 

сьогодні більшість із них зазнала або зазнає різного ступеня антропогенного 

перетворення. Найчастіше це проявляється у штучній зміні морфометричних 

параметрів – поглибленні, збільшенні або зменшенні площ. Для урахування цього 

фактора водойми гідрогенної групи запропоновано ділити на наступні підгрупи: 

  природні, частково змінені – водойми, в яких антропогенні перетворення 

морфометрії незначні та не вплинули на основні показники водного режиму; 

  антропогенно змінені – природні водойми, що зазнали суттєвих перетворень 

морфометрії; 

  стариці – водойми, що виникли на місці колишніх рукавів та проток Дніпра; 

  затоки – елементи гідрографічної мережі Дніпра (Канівського водосховища). 

До групи штучних водойм входять дві підгрупи – ставки та кар’єри. Перша з 

них включає водойми, створені на малих водотоках. Друга – водойми, що виникли у 

результаті видобутку піску та глини. 

Рис. 1. Схема розташування основних водойм м. Києва 
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Рис. 2. Схема поділу водойм Києва на групи та підгрупи за генезисом і ступенем 

антропогенних змін (в дужках наведені характерні представники)  

 

У другому розділі «Еколого-гідрологічні дослідження при оцінці абіотичних 

умов формування стану екосистем водойм Києва» викладено основні положення та 

методичну базу екологічної гідрології як наукового напрямку, що застосовані при 

вивченні та оцінці гідрологічних умов водойм м. Києва. 

Екологічна гідрологія – це науковий напрямок, в основі якого лежить 

екосистемний підхід до вивчення гідрологічних умов як абіотичного фактору 

функціонування водних екосистем. Результати комплексних еколого-гідрологічних 

досліджень в Україні та досягнень в галузі екологічної гідрології за кордоном 

дозволили виділити три найбільш екологічно значущі блоки гідрологічних факторів: 

зовнішній водообмін, внутрішньоводоймова динаміка, гідрофізичні характеристики 

водних мас та донних ґрунтів. 

До основних задач екологічної гідрології належать: оцінка екологічно значущих 

(ключових) елементів гідрологічного режиму, що найбільш повно характеризують 

оптимальні та лімітуючі умови водного середовища; вивчення характеру та 

визначення механізмів впливу гідрологічних умов на біотичні та абіотичні 

компоненти екосистем; розробка методів контролю та управління ключовими 

гідрологічними факторами з метою покращання якості вод і стану водних екосистем. 

У третьому розділі «Зовнішній водообмін як один із провідних факторів 

формування якості водного середовища і стану екосистем київських водойм» 

викладено результати оцінки водного балансу та зовнішнього водообміну 

різнотипних водойм Києва. При цьому визначено показники, які зазвичай 

використовуються в еколого-гідрологічних дослідженнях: коефіцієнт та період 

водообміну. 

Найбільш інтенсивним зовнішнім водообміном характеризуються затоки, в 

яких вода змінюється протягом 3,5−21,1 доби або 17,3–103 рази за рік (табл. 1). Їх 

водообмін зумовлений прямим гідравлічним зв’язком з Канівським водосховищем. 

Гідрогенні Штучні 

Природні, 

частково 

змінені 
 

(озеро Бабине) 

Антропогенно 

змінені 
 

(озера Райдужне, 

Вирлиця) 

Стариці 
 

(озера Редьчине, Вербне 

та озера системи 

Опечень) 

Затоки 
 

(Верблюд, Собаче Гирло, Оболонь, Київська Гавань, 

Матвіївська, Горбачів, Русанівський канал, Довбичка, 

Десенка, Славутич, Видубицьке, Берковщина, Княжий 

затон, Осокорки, Коник, Старик, Вишеньки та інші) 

Ставки 
 

(Горіхуватські, 

Палладінські, 

Китаївські та 

інші) 

Кар’єри 
 

(озера Алмазне, 

Центральне, 

Синє) 

Водойми Києва 
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Достатньо високою проточністю (4,1–6,5 місяців або 0,34–0,53 рази за рік) 

відзначаються водойми підгруп ставки (Горіхуватські, Китаївські, Палладінські та 

ін.), природні, частково змінені водойми (оз. Бабине) та деякі кар’єри (оз. Синє). У 

більшості водойм зовнішній водообмін зумовлений притоком поверхневих та 

ґрунтових вод. Малопроточними є водойми з періодом водообміну від 1 до 14 і 

більше років або коефіцієнтом водообміну – 0,07–0,94 рази за рік, що представляють 

підгрупи антропогенно змінених (озера Вирлиця, Райдужне), стариці (озера 

Редьчине, Кирилівське, Вербне) та більшість кар’єрів (озера Алмазне, Центральне).  

Таблиця 1 

Інтенсивність зовнішнього водообміну характерних водойм Києва  

Групи Підгрупи Водойми Коефіцієнт 

водообміну, роки -1 

Період  

водообміну 

Г
ід

р
о
ге

н
н
і 

природні, частково змінені оз. Бабине         1,99 0,50 роки / 6,0 міс. 

антропогенно змінені 
оз. Райдужне         0,94           1,06 років 

оз. Вирлиця         0,07         14,2 роки 

стариці 

оз. Редьчине         0,56           1,78 років 

оз. Кирилівське         2,58           5,0 міс. 

оз. Вербне         0,47           2,12 роки 

затоки 

Верблюд      41,9           8,7 діб 

Собаче Гирло      33,5         10,9 діб 

Оболонь      27,3         13,4 доби 

Київська Гавань      39,8           9,2 доби 

Матвіївська       54,4           6,7 діб  

Славутич      32,8         11,1 доби 

Видубицьке      31,9         11,4 доби 

Берковщина      21,3         17,2 доби 

затон Княжий 103           3,5 діб 

Осокорки      66,0           7,8 діб 

рукав Коник      81,5           4,5 діб 

Старик      38,0           9,6 діб 

Вишеньки      17,3         21,1 доба 

Ш
т

уч
н
і кар’єри 

оз. Алмазне         0,10         10,3 роки 

оз. Центральне         0,83           1,21 рік 

оз. Синє         2,92 0,34 роки / 4,1 міс. 

ставки 

Палладінські         2,00 0,50 роки / 6,0 міс. 

Горіхуватські         1,88 0,53 роки / 6,5 міс. 

Китаївські         2,84 0,35 роки / 4,3 міс. 
 

У четвертому розділі «Екологічно значущі елементи гідродинаміки водойм 

Києва» наведено результати досліджень гідродинамічних процесів у міських 

водоймах, зокрема течій, перемішування, хвиль та коливань рівня води. 

Визначальними у формуванні циркуляцій вод у водоймах Києва є вітрові та 

стокові течії. Перший тип течій спостерігається у всіх водоймах. Їх швидкість, 

осереднена по вертикалі, при західному та північному напрямках вітру, що мають 

найбільшу повторюваність, варіює в діапазоні від 1,7 до 2,7 см/с. При швидкості вітру 

5 м/с вона зростає до 2,8–4,5 см/с. Наприклад, у оз. Редьчиному (підгрупа стариці) 

найбільш сприятливі умови формування циркуляцій вод зумовлені дією вітру 
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меридіонального напрямку (рис. 3). 

Суто вітрові течії в затоках, ставках, 

деяких водоймах підгрупи стариці і кар’єри 

спостерігаються дуже рідко, оскільки на них 

накладаються стокові течії. У затоках стокові 

течії формуються внаслідок водообміну з 

Канівським водосховищем, зумовленого 

попусками ГЕС. Тут спостерігаються транзитні 

потоки зі швидкостями від 0,15 до 1,5 см/с. 

Стокові течії в озерах і ставках мають незначні 

швидкості (менше 0,45 см/с) і транзитні потоки 

практично не формуються. Витрати цих потоків 

можуть досягати 0,009–0,09 м3/с (рис. 4). За 

сумісної дії стокових і вітрових течій у цих 

водоймах суттєво посилюється внутрішній 

водообмін. Швидкості течій зростають в 5 разів, 

їх потужності – в 1,5 рази. 

Переважаючими типами перемішування 

водних мас у водоймах Києва є конвективне та 

турбулентне. Перший тип виникає при нестійкій 

температурній стратифікації в процесі весняного 

нагрівання та осіннього охолодження. 

Наприклад, в оз. Центральному (підгрупа кар’єри) при льодоставі (березень 2011 р.) 

нами зафіксовано обернену температурну стратифікацію. Перепад температури по 

глибині (8 м) досягав 3,9С. 

 
Тривалість конвективного перемішування визначається інтенсивністю 

нагрівання всієї товщі води до 4ºС навесні та охолодження до цієї температури 

восени. Після досягнення максимальної густини водних мас подальше нагрівання 

Рис. 4. Схема течій (функції токів, м3/с) у оз. Кирилівському (а) та Горіхуватському 

ставку №4 (б) за відсутності вітру

а)                                                                                         б) 

Рис. 3. Схема циркуляцій вод 

(функції токів, м3/с) в 

оз. Редьчиному при вітрі 

середньої швидкості північного 

(а) та західного (б) напрямків

а) б) 
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(охолодження) призводить до появи у поверхневому 

шарі води з меншою густиною. При цьому процес 

конвективного перемішування сповільнюється або 

взагалі припиняється. 

Для оцінки турбулентного перемішування води 

у водоймах Києва проведено натурні спостереження 

за інтенсивністю великомасштабної та 

дрібномасштабної турбулентної дифузії. Результати 

спостережень, проведені на одному із гідрогенних 

водойм – оз. Бабиному, наведені на рис. 5. Вони 

свідчать про наявність залежності коефіцієнта 

горизонтальної турбулентної дифузії LK  від розмірів 

турбулентних вихорів (масштабу явища). Ця 

залежність для оз. Бабиного виражається рівнянням: 

73,1
).( 0215,0 lK БозL         (1) 

Хвильові процеси у водоймах Києва переважно зумовлені дією вітру. При 

максимальній довжині розгону та за дії вітру середньої швидкості (3 м/с) виникають 

хвилі висотою від 4 до 10 см та довжиною від 30 до 140 см (рис. 6). Ймовірність 

виникнення таких хвиль складає 50 %. Ймовірність хвиль висотою від 11 до 15 см 

становить 15–40 %. При цьому спостерігаються орбітальні знакозмінні переміщення 

води. На міських водоймах вони поширюються на глибину не більше 0,5 м. 

Механічний вплив на донні біоценози за таких умов відчувається приблизно на 1,5–

12 % дна водойм. Це достатньо вузькі вздовжберегові смуги. При вітрах швидкістю 

10 м/с висота хвиль на акваторіях водойм зростає в 5–7 разів (до 20–70 см), довжина – 

в 4–4,8 разів (до 130–670 см). Відповідно зростає площа дна, де хвилі проявляють 

динамічний вплив на саме дно, бентосні організми та інші гідробіонти. 

 
За тривалістю коливання рівня води у водоймах Києва можуть бути 

внутрішньодобовими та сезонними. Коливання рівня води у гідрогенних та штучних 

водоймах (крім ставків та деяких кар’єрів) залежить від рівневого режиму 

Канівського водосховища. Рівень води у водоймах при проходженні весняного 

водопілля 50%-ї забезпеченості може підвищуватися на 1,63–2,80 м. Максимальні 

Рис. 6. Ймовірні висоти та довжини хвиль на водоймах Києва: 1 – оз. Алмазне, 2 – 

оз. Редьчине, 3 – оз. Центральне, 4 – Палладінський ставок №3

Рис. 5. Залежність коефі-

цієнта горизонтальної 

турбулентної дифузії від 

масштабу явища в 

оз. Бабиному 
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рівні води у ставках обмежені верхніми відмітками дренажних колодязів. Зниження 

рівня води тут спостерігається в межень на 15 см. 

У формуванні екологічного стану та якості води заток визначальними є 

внутрішньодобові коливання рівня води, зумовлені нерівномірними попусками 

Київської ГЕС. В нижньому б’єфі ГЕС формуються прямі довгі хвилі, які 

переміщуються вниз за течією та поступово трансформуються. При цьому амплітуда 

коливання рівня води у затоках знаходиться в діапазоні від 0,054 до 1,00 м. 

У п’ятому розділі «Гідрофізичні характеристики водних мас та донних 

ґрунтів київських водойм» розглянуто особливості гідрофізичних характеристик 

водних мас (температура, завислі речовини, оптичні властивості) та донних ґрунтів 

різнотипних водойм Києва. 

У річному температурному циклі міських водойм виділяються періоди, 

характерні для диміктичних водойм помірної кліматичної зони. Особливістю 

глибоких гідрогенних та штучних водойм Києва є формування температурної 

стратифікації з чітким розмежуванням водної товщі на три термічні зони. За нашими 

натурними дослідженнями, різниця температури між поверхневим та придонним 

шарами води у поглиблених гідрогенних водоймах може досягати від 11,1 до 23,7ºC, 

штучних – 9,0–18ºC. Поверхневий шар води 

(епілімніон), який бере участь у процесах 

перемішування, характеризується різною 

потужністю – 1–4 м. У деяких старицях 

спостерігається слабке формування або 

повна відсутність поверхневого 

ізотермічного шару, що зумовлено 

незначним перемішуванням водних мас. У 

гіполімніоні або придонному шарі води 

відбувається плавне зниження температури 

на глибині нижче 5,0–7,0 м. У металімніоні, 

що знаходиться між епілімніоном та 

гіполімніоном на глибині від 0,5 до 7,0 м, 

спостерігаються досить великі градієнти 

температури. Найбільший перепад 

температури на 1 метр глибини зафіксовано 

нами у оз. Кирилівському (підгрупа 

стариці), він становив 11 ºC /м (рис. 7). 

У затоках за інтенсивного водообміну з русловою ділянкою Канівського 

водосховища відзначається більш рівномірний розподіл температури води по 

вертикалі (рис. 8). 

Більшість мілких водойм протягом переважної частини вегетаційного періоду 

характеризується переважанням гомотермії, яка встановлюється внаслідок 

хвильового перемішування всієї водної товщі (рис. 9). 

Седиментаційний режим водойм Києва формується зависсю алохтонного та 

автохтонного походження. Вміст завислих речовин у воді заток та проточних водойм 

підгрупи стариць коливається в межах 0,5–12,0 мг/дм3. 



Рис. 7. Вертикальний розподіл 

температури води та її градієнти в 

оз. Кирилівському, ІІ декада липня 

2013 р.
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У водоймах підгруп антропогенно змінені та 

кар’єри вміст зависі знаходиться в дещо меншому 

діапазоні (5,0–12,0 мг/дм3). При цьому, частка 

органічної складової в них становить 80–95 %. Вміст 

завислих речовин у ставках знаходиться у 

вищезазначених межах, при цьому мінеральна частка 

в них складає 65–73 %. 

Прозорість води у водоймах Києва у протягом 

вегетаційного періоду у роки досліджень (2010–

2016 рр.) змінювалася від 0,30 до 3,50 м. За 

літературними даними, в оз. Вербному (підгрупа 

стариці) на початку 2000-х років відзначений 

більший максимум прозорості води – 4,26 м. 

Характерною особливістю сезонних змін 

прозорості води у міських водоймах є її зниження 

навесні, зумовлене надходженням талих вод та влітку 

під час інтенсивного розвитку гідробіонтів і 

змулювання донних відкладів внаслідок хвильових 

процесів. Навесні у гідрогенних водоймах прозорість 

води знаходиться в межах від 0,30 до 2,00 м, у 

штучних водоймах, зокрема у ставках – від 0,20 до 1,80 м. Влітку у гідрогенних 

водоймах (антропогенно змінених водоймах та старицях) прозорість становить 0,35–

0,80 м, у затоках – 0,80–2,00 м. У штучних водоймах, зокрема у кар’єрах, прозорість 

води змінюється в діапазоні від 0,35 до 1,80 м, у ставках – 0,40–1,30 м. Восени 

прозорість води у водоймах Києва становить 0,70–3,50 м. 

 
Рис. 9. Вертикальний розподіл температури води у Палладінських ставках у першій 

декаді серпня 2010 та 2012 років: 1–5 номери водойм 
 

Колір води у водоймах також має широкий діапазон, і змінюється від 

жовтувато-зеленого до жовтувато-коричневого забарвлення (ХІІ–ХХІ поділки 

стандартної шкали). 

Ґрунтовий комплекс у прибережних ділянках (на відстані до 2,00–2,50 м від 

берега) у переважній більшості водойм Києва сформований пісками, частка яких в 

середньому становить 80 %. У центральних ділянках гідрогенних водойм, згідно з 

результатами наших досліджень, дно переважно мулисте (більше 65–80 %). Решта 

поверхні дна вкрита глиною та піском. У штучних водоймах частка мулистих фракцій 

Рис. 8. Вертикальний роз-

поділ температури води у 

зат. Осокорки в серпні 

2014 р.: а – в місці 

з’єднання затоки з 

водосховищем; б – у 

східній частині І ділянки 

затоки 
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складає 50–60 %. 

У шостому розділі «Вплив гідрологічних факторів на компоненти екосистем 

водойм Києва та ймовірні заходи щодо їх регулювання з метою стабілізації та 

покращення екологічного стану» наведено аналіз встановлених закономірностей 

впливу гідрологічних факторів на біотичні та абіотичні компоненти екосистем 

різнотипних водойм Києва, і запропоновано комплекс еколого-гідрологічних заходів 

для поліпшення їх стану шляхом регулювання елементів гідрологічного режиму. 

Зокрема, підтверджено, що оптимальні умови розвитку фітопланктону, вищої 

водної рослинності, зообентосу формуються у водоймах з періодом зовнішнього 

водообміну 7–9 діб. За інтенсивністю зовнішнього водообміну найбільш сприятливі 

умови спостерігаються у затоках, менш сприятливі – у антропогенно змінених 

водоймах, старицях та кар’єрах. 

Для визначення ролі динаміки водних мас у 

самоочищенні міських водойм нами проведено 

кількісну оцінку впливу рухливості водних мас на 

процес трансформації забруднювальних речовин. 

При вітрі середньої швидкості динаміка водних мас 

посилює самоочисну здатність водойм Києва в 4–7 

разів порівняно з нерухомим станом вод, при 5 м/с – 

зростає в 6–10 разів, при 10 м/с – до 10–15 разів. 

Гідродинаміка відіграє важливу роль у 

концентруванні, розсіюванні і переміщенні фіто-, 

зоопланктону та інших гідробіонтів. Переміщення 

фітопланктону у водоймах відбувається внаслідок 

формування циркуляційних потоків, що 

визначаються режимом течій. В результаті аналізу та 

співставлення літературних даних з власними 

матеріалами математичного моделювання 

циркуляцій вод у водоймах Києва, ми виявили, що 

зони найбільшої концентрації фітопланктону 

відповідають розміщенню антициклональних 

вихорів, а в центрі циклональних вихорів 

спостерігається найнижча його біомаса (рис. 10). 

Розміщення угрупувань зоопланктону, на відміну від 

фітопланктону, залежить, перш за все, від біологічних особливостей самих організмів. 

Як зазначалось, найбільший вплив на гідрохімічний режим, особливо режим 

розчинених газів та біогенних речовин, температура води здійснює через 

інтенсифікацію біологічних процесів. Зокрема, вертикальна температурна 

стратифікація визначає вертикальний розподіл розчиненого у воді кисню в глибоких 

гідрогенних та штучних водоймах (рис. 11). У мілких водоймах розподіл цього 

показника відповідає плавному зниженню температури з глибиною. 

Сезонна динаміка температури води визначає сезонні міграції та розвиток 

гідробіонтів, початок і кінець вегетації й інші біологічні процеси. Наприклад, 

встановлено залежність біомаси фітопланктону у водоймах Києва від суми 

температури води за попередні 10 діб (рис. 12). 

Рис. 10. Схеми циркуляцій 

вод (функцій токів, м3/с) та 

розподілу фітопланктону за 

біомасою (мг/дм3) на фазі 

підйому рівня води у 

оз. Видубицькому: цифри 

біля точок – кількісні 

показники у поверхневому 

(чисельник) та у 

придонному (знаменник) 

шарах води 
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Рис. 11. Типовий вертикальний розподіл розчиненого у воді кисню в літній період 

(2010–2013 рр.) у глибоких (а) та мілких (б) водоймах Києва: 1 – оз. Кирилівське; 2 –

 оз. Центральне, 3 – оз. Райдужне, 4 – оз. Алмазне, 5 – оз. Редьчине, 6 – оз. Синє, 7–9 – 

Палладінські ставки № 1, 3 та 5 

 
Важливим етапом еколого-гідрологічних досліджень є оцінка стану водних 

екосистем та якості їх водного середовища за ключовими (інтегральними) 

показниками. Таку оцінку було проведено для оз. Кирилівського за розрахунковою 

моделлю, в основі якої покладено визначення балансу розчиненого у воді кисню: 
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де Aоз.К, Rоз.К – продукція та деструкція органічної речовини; Atоз.К – атмосферна 

аерація; Gоз.К – хімічне поглинання кисню; Соз.К, Соз.Б, Ср.С – вміст розчиненого у воді 

кисню самого озера та оз. Богатирського і р. Сирець (мг О2/дм3·доба); Vоз.К – об’єм 

оз. Кирилівського (м3); Wоз.Б, Wр.С – поверхневий притік вод з оз. Богатирського та 

р. Сирець (м3/доба). 

Результати цих розрахунків підтверджені матеріалами натурних спостережень. 

У розділі обґрунтовано комплекс еколого-гідрологічних заходів, спрямованих 

на поліпшення стану та умов функціонування екосистем водойм Києва, які мають 

проводитися безпосередньо на водозборах водойм та їх акваторіях (рис. 13). 

При розробці та реалізації вищезазначених заходів мають враховуватися 

гідрологічні особливості кожної водойми окремо. 
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Рис. 12. Залежність біомаси 

фітопланктону (В)* від суми 

температур води за попередні 10 діб 

(ΣТ, 0С) в оз. Синьому (*за люб’язно 

наданими даними к.б.н. Н. Є. Семенюк) 

а) 

б) 
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Рис. 13. Заходи із покращання екологічного стану водойм Києва шляхом регулювання 

їх гідрологічних умов 

ВИСНОВКИ 

1. Особливістю території м. Києва, розташованій на межі фізико-географічних 

зон та орографічних областей, є наявність досить розвинутої гідрографічної мережі, 

яка включає близько 430 водних об’єктів. 

2. Для оцінки особливостей гідрологічного режиму водойм Києва, як одного з 

провідних абіотичних компонентів водних екосистем, розроблено їх типізацію, в 

основу якої покладено генетичні ознаки водойм і ступінь антропогенного 

навантаження. Виділено дві групи міських водойм: – гідрогенні, сформовані під 

впливом природних процесів, та штучні, що виникли в результаті антропогенної 

діяльності. Перша група включає чотири підгрупи водойм: а) природні, частково 

змінені; б) антропогенно змінені; в) стариці та г) затоки. До другої групи відносяться 

підгрупи ставки та кар’єри. 

3. Для дослідження гідрологічного режиму виділених груп і підгруп водойм 

Києва використано методологію та методичну базу екологічної гідрології. Основними 

екологічно значущими елементами гідрологічного режиму всіх водойм є зовнішній 

водообмін, внутрішньоводоймова динаміка, гідрофізичні властивості водних мас та 

донних ґрунтів. Проведено оцінку вказаних елементів для кожного типу водойм 

Києва. 

4. Визначено, що найбільш проточними (3,5–21,1 доби) є затоки. Їх водообмін 

зумовлюється прямим гідравлічним зв’язком з Канівським водосховищем. Достатньо 

високою проточністю (4,1–6,5 місяців) характеризуються водойми підгруп ставки та 

природні, частково змінені водойми, деякі кар’єри. Малопроточними (період 

шляхом ліквідації джерел надходження 
забруднювальних речовин з поверхневим та 

підземним притоком з водозбору 

посилення інфільтрації вод через ґрунти 
шляхом зменшення заасфальтованих площ 

водозборів 

за рахунок додаткового притоку вод з інших 
водних об’єктів 
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водообміну від 1 до 14 років) є антропогенно змінені водойми, стариці та більшість 

кар’єрів. 

5. За результатами натурних досліджень, розрахунків та математичного 

моделювання оцінено екологічно значущі елементи гідродинаміки водойм. 

Визначено параметри течій, хвиль і коливань рівнів води та оцінено гідродинамічну 

активність водних мас за різних гідрометеорологічних умов. Швидкість течій у всіх 

водоймах за середньої швидкості вітру варіює в межах від 1,7 до 2,7 см/с. За сумісної 

дії стокового та вітрового чинників швидкість течій зростає до 3–3,5 см/с. З’ясовано, 

що турбулентне перемішування водних мас у міських водоймах забезпечується 

поверхневими вітровими хвилями, висота яких становить 4–10 см, довжина – 30–

140 см. 

Амплітуда сезонних коливань рівня води гідрогенних та штучних водойм, 

розміщених у заплаві Дніпра, становить від 1,6 до 2,8 м. Внутрішньодобові коливання 

рівня в затоках, зумовлені нерівномірними попусками Київської ГЕС, сягають 0,05–

1,00 м. 

6. За гідрофізичними властивостями водних мас та донних ґрунтів водойми 

Києва досить неоднорідні. Особливістю антропогенно поглиблених водойм є 

формування в літній період прямої температурної стратифікації. За отриманими 

натурними даними, найбільший градієнт температури в метровому шарі води 

гідрогенних водойм становив 11ºС/м. Більшість мілких водойм характеризується 

переважанням гомотермії протягом більшої частини вегетаційного періоду. 

Прозорість води має широкий діапазон – від 0,30 до 3,50 м. Колір води 

змінюється в межах ХІ–ХХ поділок стандартної шкали. Вміст у воді завислих 

речовин коливається в межах від 0,5 до 12,0 мг/дм3. Частка органічної складової 

становить до 80–95 %. Ґрунти прибережних ділянок більшості водойм представлені 

піском (0,1–0,5 мм), центральних – мулом (0,01–0,10 мм).  

7. Встановлено закономірності впливу гідрологічних умов на абіотичні та 

біотичні компоненти екосистем водойм Києва. Так визначено, що зовнішній 

водообмін є провідним чинником формування стану екосистем кожної із водойм. 

Кількісно оцінено роль динаміки вод у самоочищенні водойм та її вплив на розподіл 

гідробіонтів. Встановлено тісну залежність кількісних показників фітопланктону від 

температурного режиму.  

8. Автором адаптовано існуючу математичну модель оцінки стану екосистем за 

ключовим показником (вмістом розчиненого у воді кисню) для водойм Києва. 

Результати контрольних розрахунків підтверджені матеріалами натурних 

спостережень на оз. Кирилівському. 

9. Розроблено комплекс заходів із поліпшення стану водойм Києва шляхом 

регулювання екологічно значущих елементів гідрологічного режиму. Він включає 

припинення або обмеження забруднення вод; штучне посилення зовнішнього 

водообміну; активізацію внутрішньоводоймових гідродинамічних процесів (зміна 

морфометрії, розчищення акваторій від заростей макрофітів, встановлення 

аераційних установок); зниження токсичної дії забруднених донних ґрунтів шляхом 

їх виїмки або захоронення. Запропоновані рекомендації можуть бути використані при 

розробці техніко-економічних обґрунтувань та проектів покращання екологічного 

стану водойм Києва. 
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АНОТАЦІЯ 

Батог С.В. Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

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

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

Актуальність роботи зумовлена низкою екологічних проблем, що виникають з 

розвитком великих міст, в тому числі Києва. Незадовільний екологічний стан міських 

водойм, які є невід’ємною складовою урбоекосистеми, може негативно позначатися 

на здоров’ї населення та призводити до виникнення несприятливих епідеміологічних 

умов. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню екологічно значущих елементів 

гідрологічного режиму водойм Києва, а саме водного балансу та зовнішнього 

водообміну, гідродинамічних процесів, гідрофізичних властивостей водних мас та 

донних ґрунтів. Їх дослідження ґрунтується на методологічних засадах екологічної 

гідрології. Для оцінки гідрологічних умов київських водойм розроблено їх типізацію 

за ознаками генезису та ступеня антропогенного навантаження. Встановлено, що за 

інтенсивністю зовнішнього водообміну, гідродинамікою та вертикальним розподілом 

температури кожна група та підгрупа водойм Києва відзначається різними 

особливостями, які визначають їх екологічний стан.  

Встановлено закономірності впливу гідрологічних умов на абіотичні та 

біотичні компоненти екосистем різнотипних водойм Києва. Адаптовано модель 

оцінки стану екосистем за вмістом розчиненого у воді кисню для міських водойм. 

Запропоновано комплекс еколого-гідрологічних заходів для поліпшення стану 

міських водойм шляхом регулювання елементів гідрологічного режиму.  

Результати цих досліджень можуть бути використані для оцінки статусу водойм 

різного типу, розробки техніко-економічних обґрунтувань та проектів, пов’язаних з 

дослідженням екологічного стану водойм Києва та плануванні заходів з метою його 

покращання. 

Ключові слова: озера, затоки та ставки Києва, зовнішній водообмін, 

внутрішньоводоймова динаміка, гідрофізичні характеристики, екологічна гідрологія. 

АННОТАЦИЯ 

Батог С.В. Эколого-гидрологическая характеристика водоемов г. Киева. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.07 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. – Киевский 
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национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины, Киев, 2017. 

Актуальность работы обусловлена рядом экологических проблем, 

возникающих вследствие развития больших городов, в т. ч. г. Киева. 

Неудовлетворительное экологическое состояние городских водоемов, которые 

являются неотъемлемой составляющей урбоэкосистемы, может отрицательно 

сказываться на здоровье населения и обусловливать возникновение неблагоприятных 

эпидемиологических условий.  

Диссертационная работа посвящена изучению экологически значимых 

элементов гидрологического режима водоемов Киева, а именно водного баланса и 

внешнего водообмена, гидродинамики, гидрофизических свойств водных масс и 

донных грунтов. При их исследовании были использованы методология и 

методическая база экологической гидрологии. Разработана типизация киевских 

водоемов, базирующаяся на их генезисе и степени антропогенной нагрузки, которая 

необходима для оценки их гидрологических условий. 

Вследствие постоянного антропогенного влияния киевские водоемы 

испытывали и продолжают испытывать существенные трансформации (изменение 

площадей, конфигурации береговой линии при углублении и расширении котловин 

или намыва прибережных территорий и т. п.), которые непосредственно 

отображаются на их гидрологическом режиме.  

Установлено, что интенсивность внешнего водообмена водоемов Киева 

характеризуется достаточно большим диапазоном, который варьируется от 3,5 суток 

до более чем 14 лет. Наиболее проточными являются затоки, малопроточными – 

антропогенно измененные водоемы, старицы и карьеры. Достаточно высокую 

проточность имеют водоемы подгрупп пруды, природные, частично измененные 

водоемы и некоторые карьеры. 

Проведена оценка основных элементов гидродинамики городских водоемов 

(течений, перемешивания, волновых процессов и колебания уровня воды), которая 

базировалась на литературных материалах, результатах натурных исследований, 

расчетах и математическом моделировании течений. Динамика вод в киевских 

водоемах определяется ветровыми и стоковыми течениями. Эти факторы 

обусловливают существование в глубоких гидрогенных и искусственных водоемах 

Киева формирование вертикальной температурной стратификации с расслоением 

водной толщи на три термические зоны. Для большинства мелких водоемов 

характерно преобладание гомотермии.  

Исследованы седиментационный режим и оптические свойства водных масс 

водоемов Киева. Содержание в них взвешенных веществ колеблется в диапазоне от 

0,5 до 12,0 мг/дм3. Доля их органической составляющей достигает 80–95 %. В прудах 

минеральная часть взвесей составляет 65–73 %. При этом прозрачность воды в них 

варьируется от 0,30 до 3,50 м, цвет воды – от желтовато-зеленой до желтовато-

коричневой окраски. Грунтовый комплекс в прибережных участках представлен 

песчаной фракцией (0,1–0,5 мм), в центральных – илистой (0,01–0,10 мм).  

В работе установлены закономерности влияния гидрологических условий на 

абиотические и биотические компоненты экосистем разнотипных водоемов Киева. 

Адоптирована модель оценки состояния экосистем по содержанию растворенного в 
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воде кислорода для городских водоемов Предложен комплекс эколого-

гидрологических мероприятий по улучшению состояния городских водоемов путем 

регулирования элементов гидрологического режима. 

Результаты изысканий могут быть использованы при оценке статуса водоемов 

разного типа, разработке технико-экономических обоснований и программ, 

связанных с оценкой экологического состояния водоемов Киева и планированием 

мероприятий с целью его улучшения. 

Ключевые слова: озера, заливы и пруды Киева, внешний водообмен, 

гидродинамика вод, гидрофические характеристики, экологическая гидрология. 

ANNOTATION 

Batoh S.V. The ecohydrological characteristics of Kyiv water bodies. – 
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Dissertation for the degree of a Candidate of Geographic Sciences by speciality 

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

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The actuality of the research is conditioned by the range of ecological problems that 

arise up with development of metropolises, including Kyiv. The unsatisfactory ecological 

state of municipal water bodies that are the integral component of urban ecosystem can 

affect negatively on health of population and stipulate the origin of unfavorable 

epidemiology conditions.  

Dissertation work is focused to the study ecologically of meaningful elements of the 

hydrological conditions of water bodies of Kyiv, namely water balance and external water 

exchange, hydrodynamical phenomena, hydrophysical characteristics of the water masses 

and bottom sediments. Their research is based on methodology base of Ecohydrology. The 

typification of the Kyiv water bodies on genesis and degree of the anthropogenic loading is 

worked out necessary for an estimation them hydrological factors. It is determined that after 

intensity of external water exchange and internal hydrodynamics and vertical distribution of 

temperatures for every group and sub-group of water bodies of Kyiv are differed features. It 

is precisely this fact explains unequal of level their ecological state. 

The relationships between the hydrological factors and abiotic and biotic components 

of ecosystems of different type’s water bodies of Kyiv are established. The estimation 

model of the urban water ecosystems state has been approved on the base a key index – 

dissolved oxygen in the water. The complex of ecohydrological measures for the 

improvement of the state of urban water bodies by management of elements of the 

hydrological mode is offered. 

The results of these researches can be used on at the determination of status of 

different type’s water bodies, to development of technical and economic assessments and 

programs related to the estimation of the ecological state of Kyiv water bodies and planning 

of measures on the aim of his improvement. 

The key words: The lakes, bays and ponds of Kyiv, external water exchange, 

hydrodynamical phenomena, physical properties of water masses, ecological hydrology. 


