
 

 

Міністерство освіти і науки України  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

 

 

МУДРА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

 

 

 

УДК 556.535+551.583 

 

 

 

 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОГО РЕЖИМУ РІЧОК 

БАСЕЙНУ ДНІСТРА В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ  

 

 

 

11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата географічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019



 

 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі гідрології та гідроекології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України 

 

Науковий керівник:       доктор географічних наук, професор  

Гребінь Василь Васильович  
Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка МОН України,  

завідувач кафедри гідрології та гідроекології 

 

Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор 

Лобода Наталія Степанівна   

Одеський державний екологічний  

університет МОН України,  

завідувач кафедри гідроекології та водних 

досліджень 

 

кандидат географічних наук,  

Мельник Антон Анатолійович 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича МОН України, 

асистент кафедри геодезії, картографії  

та управління територіями 

  

 

Захист відбудеться «14» лютого 2020 року о 10 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України за 

адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а, географічний факультет, ауд. 

312. 

Відгуки надсилати на адресу: 01601, м. Київ, вул. Володимирська 64/13, 

Київський національний університет, географічний факультет, спеціалізована 

вчена рада К 26.001.22, Погорільчук Н.М. 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці імені 

М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 212 та на офіційному 

сайті Науково-консультаційного центру Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за посиланням: http://scc.univ.kiev.ua/abstracts/. 

 

Автореферат розісланий «____»___________________2020 року. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради К 26.001.22                                               Н.М. Погорільчук



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Питання впливу змін клімату на гідрологічний 

режим водних об’єктів досліджувалося багатьма вченими в усьому світі. На 

сьогодні опубліковано чисельні результати досліджень, які підтверджують 

достовірність висновків про те, що зміни клімату впливають на характеристики 

гідрологічного режиму, водний баланс, водні ресурси та стік в межах окремих 

річкових басейнів чи країн світу.  

Зі збільшенням кількості населення, розвитком економіки та зростанням 

рівня урбанізації, водні ресурси стають однією із важливих складових 

економічного та соціального розвитку країн. У басейні Дністра, який 

характеризується формуванням регулярних дощових паводків, що завдають 

руйнівних наслідків економіці трьох країн – Польщі, України та Молдови, до 

пріоритетних відносяться проблеми змін водного режиму, передусім 

характеристик максимального та мінімального стоку, а також наслідки впливу 

змін клімату для забезпечення водопостачання населення. 

Передбачити кількість води, яка буде доступною в межах басейну у 

майбутньому – важливе питання дослідників сьогодення, адже забезпеченість 

водними ресурсами відіграє лімітуючу роль для населення, багатьох галузей 

економіки та екосистем.  

У випадку басейну Дністра не потрібно забувати про те, що цей басейн є 

транскордонним – частково включає територію трьох країн. Це значить, що 

будь які зміни чи ризики, до яких можуть привести зміни клімату, будуть 

впливати однаково на всі країни басейну, що вимагає злагодженого 

координування, розробки та впровадження адаптаційних заходів.  

Підготовка водного сектору до функціонування з урахуванням змін 

клімату, удосконалення попередніх та створення нових методик і підходів до 

прогнозування змін стоку залишається одним із актуальних напрямків 

досліджень гідрології сьогодення. 

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

дисертаційної роботи відповідає напрямкам наукових досліджень кафедри 

гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Окремі положення дисертації знайшли відображення у заключних звітах з 

наступних науково-дослідних робіт: держбюджетної теми 18БП050-01 

«Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок 

України в умовах кліматичних змін» (№ д. р. 0118U001098, 2018 р.) та 

госпдоговірних тем: 16ДП050-01 «Розробка рекомендацій з розрахунку 

водогосподарського балансу (на прикладі суббасейну Прип’яті» (№ д. р. 

0116U002824, 2016 р.), 17ДП050-01 «Систематизація природних та 

антропогенних факторів для визначення складових водогосподарського балансу 

української частини районів басейнів річок Дунай, Західний Буг та суббасейну 

річки Десна» (№ д. р. 0117U002909, 2017 р.), 18ДП050-01 «Систематизація 

природних та антропогенних чинників для визначення складових 

водогосподарського балансу суббасейнів Верхнього Дніпра, Середнього Дніпра 
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та басейну річок Причорномор’я» (№ д. р. 0118U000709, 2018 р.); а також  у 

звіті міжнародного проекту ОБСЄ (у співпраці з Програмою розвитку ООН та 

Європейською економічною комісією ООН) «Сприяння транскордонному 

співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні 

річки Дністер» (2017-2019 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження основних характеристик водного режиму річок басейну Дністра в 

умовах змін клімату. Для досягнення поставленої мети автором вирішувались 

наступні завдання: 

- проведення аналізу попередніх досліджень з вказаної проблематики;  

- вивчення основних природних і антропогенних чинників та умов 

формування стоку у досліджуваному басейні;  

- відновлення пропусків у рядах багаторічних спостережень за стоком на 

гідрологічних постах басейну;  

- оцінка однорідності рядів спостережень за стоком на гідрологічних 

постах у басейні Дністра різними методами; 

- аналіз циклічності коливань стокових характеристик річок басейну; 

- оцінка впливу Дністровських водосховищ на водний режим Середнього 

та Нижнього Дністра; 

- оцінка тенденцій змін стоку річок басейну на майбутній період (2011 – 

2070 рр.) із застосуванням моделі REMO; 

- перевірка справджуваності оцінки тенденцій стокових характеристик за 

обраною кліматичною моделлю REMO. 

Об’єкт дослідження – річки басейну Дністра. 

Предмет дослідження – водний режим річок басейну Дністра, 

просторовий та часовий розподіл його основних характеристик. 

Методи дослідження. У роботі використано статистичні та гідролого-

генетичні методи для оцінки порушень стаціонарності і однорідності 

характеристик водного стоку річок басейну та для аналізу циклічних 

багаторічних коливань стоку. Оцінку тенденцій майбутніх змін стоку води в 

басейні Дністра здійснено на основі використання регіональної моделі клімату 

REMO. 

Для просторового представлення результатів прогнозування застосовано 

геоінформаційні системи (програмне забезпечення ArcGis). В роботі 

використано матеріали режимних спостережень на гідрологічних постах 

гідрометеорологічних служб України та Молдови, дані кліматичної моделі 

REMO. 

Наукова новизна одержаних результатів. Новизна отриманих 

результатів полягає в наступному: 

Вперше: 

- оцінено багаторічні коливання характеристик стоку річок всього басейну 

Дністра, включаючи закордонну його частину; 
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- проведено аналіз впливу Дністровських водосховищ на гідрологічні 

характеристики Середнього та Нижнього Дністра; 

- здійснено перевірку точності прогнозування стоку річок басейну за 

чисельною кліматичною моделлю REMO; 

- розроблено поправочні коефіцієнти для уточнення прогнозних 

характеристик за моделлю REMO; 

- визначено просторовий розподіл стокових та кліматичних характеристик в 

межах басейну на період до 2070 р. 

Удосконалено: 

- методи оцінки впливу зарегульованості стоку на характеристики водного 

режиму річок; 

- методи оцінки майбутніх тенденцій змін стокових характеристик, 

обумовлених змінами клімату. 

Отримали подальший розвиток: 

- оцінки впливу кліматичних змін на характеристики водного режиму річок; 

- басейновий підхід до оцінки гідрологічних характеристик. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати досліджень 

можуть бути використані при здійсненні робіт з метою будівництва 

гідротехнічних споруд у межах досліджуваного басейну. Враховуючи те, що 

басейн Дністра – паводконебезпечний район, застосування отриманих 

результатів можливе також і для розробки комплексу протипаводкових заходів. 

Отримані результати прогнозування стоку на майбутній період можна 

використати при розробці Плану управління районом річкового басейну 

Дністра. Знання щодо особливостей характеристик стоку в умовах змін клімату 

є необхідним при здійсненні моніторингу вод.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

виконаною на основі власних досліджень. Автором зібрано та статистично 

опрацьовано дані режимних спостережень і створено електронну базу даних 

для 83 гідрологічних постів, розміщених в басейні Дністра (18 з них - 

гідрологічні пости, розташовані на території Молдови). Весь масив зібраних 

даних проаналізовано на предмет однорідності та стаціонарності в рядах 

спостережень, пропуски в даних відновлено за рахунок використання методу 

постів-аналогів. Для кожного із гідрологічних постів побудовано графіки 

коливань стокових характеристик за багаторічний період. Здійснено 

верифікацію регіональної кліматичної моделі  REMO з метою можливості її 

використання для прогнозу стоку в майбутньому, також запропоновано 

поправочний коефіцієнт для зазначеної моделі. Оцінено тенденції змін стоку в 

басейні Дністра на майбутній період. Просторово представлено спрогнозовані 

зміни стоку у вигляді карт модулів стоку. 

Апробація результатів дисертації. Результати проведеної в рамках 

дисертаційного дослідження роботи представлено на ХІІІ Міжнародній 

науковій міждисциплінарній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна», м.Київ (2015 р.); на науково-практичних 

конференціях в Українському гідрометеорологічному інституті – м.Київ 

(Всеукраїнській конференції молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, 
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моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів сьогодення» (2016 р.) та 

VII Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми гідрології, гідрохімії, 

гідроекології» (2018р.); на науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи 

міждисциплінарних досліджень» – м.Київ (2016 р.); на V та VI Всеукраїнському 

з’їздах екологів у м.Вінниця (2015, 2017 рр.) та на III міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 2018 р.). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 13 наукових працях: в 1 

монографії (у співавторстві), 4 статтях (у т.ч. 2 одноосібних) у фахових 

наукових виданнях, рекомендованих МОН України, 1 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав із напрямку дисертації та 7 публікаціях у 

матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел (148 найменувань) 

і містить 170 сторінок основного змісту, 67 рисунків, 30 таблиць. Загальний 

обсяг дисертації – 259 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Аналіз попередніх досліджень та методів вивчення 

водного режиму річок басейну Дністра в умовах змін клімату» здійснено 

ретроспективний аналіз вивчення Дністра та його приток, стисло описано 

попередні роботи науковців, присвячені даному річковому басейну. Аналіз 

наявних робіт про Дністер та його притоки дає можливість говорити про 

початок вивчення цього річкового басейну ще з XIX сторіччя. Останні 

десятиліття дослідження здійснювалися за такими напрямками – гідрологічний 

режим вцілому, багаторічні коливання стоку, прогнозування об’ємів стоку на 

майбутнє, вплив антропогенного навантаження на річки басейну, особливості 

формування поздовжніх профілів річок басейну Дністра та напрямки розвитку 

руслових деформацій, якісний склад поверхневих вод. В останні десятиліття 

досліджується вплив змін клімату на характеристики гідрологічного режиму, 

водний баланс, водні ресурси та стік окремих річок чи країн.  

Вплив змін клімату на річки басейну Дністра почали активно 

досліджувати на початку поточного сторіччя. Однією із перших є робота 

Гребеня В.В., яка присвячена змінам внутрішньорічного розподілу стоку води 

та завислих наносів лівобережних приток Дністра (2005 р.). Дослідження 

кліматичних змін в басейні Дністра та їх вплив на гідрологічний режим річок 

басейну проводяться і на території Молдови. Результати останніх досліджень 

знайшли своє відображення у колективній монографії Р. Коробова, 

І.Тромбицького та ін (2014 р.). Оцінка змін водних ресурсів Дністра з 

використанням сценаріїв глобального потепління здійснена у роботі Н.С. 

Лободи та В.П. Дорофєєвої (2011 р.). Дослідження змін водності річок гірського 

регіону басейну з використанням кліматичних моделей здійснювалися 

І.Купріковим та С.І.Сніжком (2009 р.). У своїй роботі науковці використали 
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водно-балансову модель L.Тurc. Одним із останніх є дослідження 

О.Г.Ободовського та О.І.Лук’янець щодо моделювання та прогнозу 

довгострокових циклічних коливань стоку річок Українських Карпат, зокрема і 

правобережних приток Дністра (2017 р.). У роботі розглядаються зміни 

характеристик річкового стоку під час багатоводних та маловодних фаз 

водності. 

У розділі представлено аналіз гідрометеорологічної мережі спостережень 

у басейні. За кількістю пунктів та за тривалістю спостережень найбільш повно 

висвітлено рівневий режим самого Дністра та його верхніх приток. Вже на 

початку XX ст. Дністер можна було віднести до найбільш вивчених річок 

стосовно рівневого режиму. В 1946—1947 рр. колишній Інститут гідрології та 

гідротехніки АН УРСР опрацював та узагальнив всі наявні (на той час) 

матеріали спостережень за стоком по 39 пунктах у басейні Дністра. 

На сьогоднішній день сформувалась досить густа мережа пунктів 

спостережень за водним режимом річок басейну Дністра, що нараховує 84 

діючі гідрологічні пости: 13 – на основній річці та 71 – на притоках (рис.1). У 

першому розділі роботи надано перелік діючих витратних гідрологічних постів 

у межах басейну Дністра (включаючи територію Молдови та Польщі). Крім 

діючих постів, на яких визначається об’єм стоку води, функціонують більше 

десяти постів, де здійснюється вимірювання тільки рівнів води. 

 
Рис.1. Мережа діючих гідрологічних постів в басейні р.Дністер 

Істотним недоліком стаціонарних гідрологічних спостережень у басейні 

Дністра слід вважати перервність рядів спостережень. По жодному пункту нема 

суцільних рядів. Це пояснюється військовими діями та перебуванням окремих 

частин басейну у територіальній власності низки держав протягом певного 
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історичного часу. Окрім того, ряди мають різну тривалість спостережень, що 

суттєво впливає на точність гідрологічних розрахунків. 

Мережа метеорологічних станцій в басейні Дністра налічує 15 станцій на 

території України та 9 станцій на території Молдови. Спостереження на 

більшості метеостанцій басейну починаються в другій половині 40-х років ХХ 

сторіччя. Найдовший період постійних спостережень має метеостанція 

м.Кишенів (з 1888 р.).  

У розділі також надано інформацію щодо методів досліджень, які 

використано у роботі з метою вивчення впливу змін клімату на гідрологічних 

режим Дністра - відновлення пропусків у багаторічних рядах спостережень, 

оцінка однорідності рядів спостережень, аналіз циклічності коливань у рядах 

спостережень, оцінка впливу кліматичних змін на гідрологічний режим. 

У другому розділі «Умови формування стоку річок басейну Дністра», 

наведено основні характеристики кліматичних та фізико-географічних умов, 

описано гідрографічну мережу басейну, охарактеризовано водогосподарське 

використання Дністра та його приток.  

Загальна довжина Дністра 1362 км, в межах України довжина складає 662 

км або 48,6%; відповідно в межах Молдови – 475 км (34,9%); частина Дністра 

протяжністю 225 км (16,5%) є кордоном між Україною і Молдовою. Площа 

басейну Дністра складає 72,1 тис. км2, з них в межах України знаходиться 52,5 

тис. км2 або 72,8%; відповідно в межах Молдови – 19,4 тис. км2 або 26,9%; 

невелика частина басейну належить Польщі – 0,23 тис. км2 (0,3%). Абсолютна 

висота витоку становить 760 м, середній похил річки – 56 см/км. 

Основною особливістю гідрографічної мережі басейну Дністра є 

відсутність значних приток – переважають малі річки завдовжки до 10 км      

(16 234 річки). На басейн Дністра припадає 23,7% від кількості річок України, 

загальна довжина яких складає 34 650 км. Середня багаторічна витрата річки в 

гирловій частині дорівнює 310 м3/с.  

Річкова мережа в басейні Дністра на різних ділянках розвинута 

нерівномірно. Вона найбільш густа (понад 1-1,5 км/км2) у Карпатській частині 

басейну, менша – на лівобережній Подільській – 0,5-0,7 км/км2; зовсім не 

розвинута в нижній степовій частині (0,2 км/км2 і менше). У Молдові густота 

річкової мережі басейну складає 0,46 км/км2. Дністровський лиман являє собою 

розширену річкову долину р. Дністер. Довжина лиману – 42 км. Площа водного 

дзеркала – 360 км2 (з урахуванням плавнів – 408 км2), обсяг водної маси – 0,54 

км3.  

Щодо геологічної будови та гідрогеологічних умов, то басейн Дністра 

включає наступні гідрогеологічні райони: гідрогеологічну провінцію 

складчастої області Українських Карпат, Волино-Подільський артезіанський 

басейн, область тріщинних вод Українського щита та Причорноморський 

артезіанський басейн. 

Природна рослинність найкраще збереглася в Карпатській частині 

басейну. Характер ґрунтового покриву визначається впливом клімату, типом 

підстилаючих порід, місцевими особливостями. В ґрунтовому відношенні 

басейн Дністра можна поділити на рівнинну та гірську частини. В цілому, 
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поширення ґрунтів у басейні Дністра відповідає природним зонам, 

прослідковується чітка зональність в розподілі ґрунтів різних типів. 

Досить велика довжина Дністра, який бере початок в Карпатах і впадає в 

Дністровський лиман Чорного моря, а також значна протяжність басейну з 

північного заходу на південний схід обумовлює помітні відмінності в 

кліматичних характеристиках басейну.  

У формуванні клімату верхньої і середньої ділянок басейну велику роль 

відіграють Карпати і Волинська височина. Значення середньорічної 

температури повітря в межах басейну коливається від +6 до +10 ºС. 

Найхолодніший місяць – січень (-6 ºС … -2 ºС), а найтепліший – липень (+16 ºС 

… +23 ºС).  

Кількість опадів в межах басейну зменшується із заходу на південний 

схід. Річні суми опадів в Карпатській частині басейну сягають 800 – 1000 мм, в 

окремі роки до 1400 мм; на Подільській височині – 700-800 мм; менш ніж 500 

мм на південному сході. Відмінною рисою режиму опадів у верхів’ї басейну є 

активна зливова діяльність, що визначає паводковий гідрологічний режим 

річок. Дощі з кількістю опадів 70 мм і більше спостерігаються з травня по 

грудень, але найчастіше влітку. Найбільш дощовим є липень з середньою за 

багаторічний період сумою опадів 70-142 мм. Максимальна добова сума опадів 

відмічається під час дуже інтенсивних і тривалих злив, найчастіше у червні – 

липні і досягає 67-149 мм за добу. 

Висота снігового покриву в Карпатах близько 80 см, в окремі зими може 

сягати 1,5 м. У передгір'ї висота снігу вдвічі менша. У нижній течії річки 

сніговий покрив нестійкий. Його середня багаторічна висота – близько 5 см. 

Кількість днів із сніговим покрив коливається в межах від 70-80 в північній 

частині басейну до 30-40 в південній. Льодовий режим на річках басейну 

Дністра настає в різні періоди через нестійкі температури осінньо-зимового 

періоду. Процес замерзання триває від 3-ох до 4-ох тижнів.  

Найбільша відносна вологість повітря притаманна всьому басейну в 

грудні – 86-92% за добу; найменші значення – верхня частина басейну 

(травень) та нижня частина (серпень) – 65-70%. Дефіцит вологи збільшується в 

напрямку із північного заходу на південний схід басейну Дністра. Річне 

випаровування з водної поверхні в басейні Дністра від 670 мм (в середній 

частині басейну) до 1050 мм (в нижній частині басейну). В цілому по басейну 

Дністра клімат помірно-континентальний, з теплою м’якою зимою та тривалим 

вологим літом.  

Сьогодні водні ресурси Дністра широко використовуються в зрошенні, 

промисловому, комунальному та сільськогосподарському водопостачанні, 

рибному господарстві. Вода з Дністра та його приток використовується для 

водопостачання багатьох міст України - Львова, Івано-Франківська, Тернополя, 

Чернівців, Одеси, Кам'янець-Подільського та інших. 

На території басейну в межах України розташовано 62 міста і 95 селищ 

міського типу, в межах Молдови - 2 муніципії і 41 місто. На суміжних 

територіях України і Молдови проживає понад 7,7 млн. чоловік (Україна - 5 

млн. чол, Молдова - 2,7 млн. чол). Дністер є основним джерелом води для 
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Молдови і в значній мірі для України. В басейні розвивається енергетична, 

нафтогазова, вугільна, хімічна, лісова, деревообробна та харчова 

промисловість, а також сільськогосподарське виробництво.  

Разом з тим, паралельно використанню води для потреб різних галузей, 

відбувається скид стічних вод у Дністер та його притоки. Найбільш негативний 

вплив на екологічний стан вод в притоках здійснюють підприємства харчової 

промисловості, сільськогосподарського виробництва.  

Значний розвиток в межах басейну отримала енергетика. Дністровська 

ГЕС - найбільша господарська споруда басейну, щорічно виробляє близько 800 

млн. кВт-год.електроенергії. Дністровське водосховище – одне із найбільш 

значних, які були створені в Україні у 80-ті роки минулого століття. 

Водосховище призначене для річного регулювання стоку з переходом на 

багаторічне. Особливістю водосховища є його велика глибина, що сягає 54 м.  

Створ дністровського гідровузла розташований в 677,7 км від гирла, 

площа басейну до створу становить 40 500 км2. Норма стоку Дністра в створі 

греблі - 274 м3/с. Максимальна витрата, на яку розрахований гідровузол – 13 

260 м3/с. Дністровське водосховище наповнювалося з кінця 1981 по 1987 р., що 

певною мірою пояснюється тривалим періодом малої водності Дністра.  

На території Молдови між с.Каменка і м.Дубоссари розташоване 

Дубоссарське водосховище довжиною 128 км. Його площа 67,5 км2, повний 

об’єм дорівнює 0,486 км3, корисний – 0,214 км3. За період експлуатації 

Дубоссарське водосховище суттєво замулилося, що призвело до зменшення 

повного об'єму – до 0,27 км³. Використовується водосховище для зрошення, 

водопостачання, рекреації, місцевого судноплавства. 

У третьому розділі «Аналіз динаміки характерних витрат води річок 

басейну Дністра за багаторічний період» здійснено відновлення характерних 

витрат води для заповнення пропусків у рядах спостережень на основі 

використання метод річок-аналогів. У якості пунктів-аналогів для 

гідрологічних постів басейну Дністра було взято суміжні пости, які мають 

необхідні умови для відновлення.  

До відновлення даних та вибору постів-аналогів було створено базу даних 

для кожного гідрологічного посту по характерним витратам води – 

середньорічним, максимальним (весняного водопілля та дощових паводків) та 

мінімальним (періоди відкритого русла та льодоставу). У басейні Дністра 

відновлення даних для подальших розрахунків, потребували наступні 

гідрологічні пости – м.Галич, м.Заліщики, м.Бендери, м.Розвадів. 

Всього при відновленні даних було побудовано 20 графіків зв’язку між 

витратами відповідних постів (відновлюваного і аналога) та визначено 

аналогічну кількість рівнянь регресії із коефіцієнтами парної кореляції, які 

коливаються в межах від 0,02 до 0,94. Виходячи із існуючих вимог до 

відновлення даних, нами виключено ті випадки, де коефіцієнт кореляції 

менший за 0,7 та співвідношення K/σk < 2. На рис. 2 наведено приклади 

графіків зв’язку між середньорічними (а) та максимальними (б) витратами води 

двох гідрологічних постів (відновлюваного і аналога) та розраховане в MO 

Excel рівняння регресії.  
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(а) (б) 

Рис.2. Графіки зв’язку середньорічних (а) та максимальних (б) витрат води 

весняного водопілля 

 

Всього в рамках досліджень для гідрологічних постів на р.Дністер було 

відновлено дані за 63 роки для середньорічних витрат води, за 27 для 

максимальних та, відповідно, за 58 і 59 років, для мінімальних витрат води 

літнього та зимового періоду.  

Здійснено оцінку однорідності рядів спостережень за стоком води за 

допомогою статистичних (критерії Фішера, Стьюдента, Вількоксона та оцінка 

статистичної значимості лінійного тренду) та гідролого-генетичних (сумарні 

криві, різницеві інтегральні криві) методів оцінки. Результати свідчать, що 

найбільша однорідність рядів властива середньорічним та максимальним 

витратам води, дані по мінімальним витратам характеризуються суттєвим 

порушенням однорідності, особливо за критеріями Стьюдента та Вількоксона. 

Для виявлення закономірностей змін водності річок басейну Дністра, був 

проведений аналіз багаторічних коливань характеристик середньорічного, 

максимального та мінімального стоку води. За одержаними різницевими 

інтегральними кривими проведено аналіз циклічності коливань стоку води. 

Окремо було оцінено коливання водності за даними гідрологічних постів, 

розташованих безпосередньо на річці Дністер. 

Аналіз показав, що для постів із тривалими періодами спостережень 

виділяється повний цикл водності – з 1965 по 1995 рік. За результатами аналізу 

коливань середньорічних витрат води, максимальних витрат води весняного 

водопілля та дощових паводків, наразі триває маловодна фаза. У коливаннях 

мінімальних витрат води на річках басейну Дністра багатоводна фаза змінилася 

на маловодну з 2011-2012 рр.   

 Аналіз багаторічних коливань характерних витрат приток Дністра, 

здійснено шляхом поділу всіх річок басейну на три частини – правобережні 

(Карпатські) притоки; лівобережні (Подільські) притоки; та притоки в межах 

Нижнього Дністра (нижче м. Могилів-Подільський).  

Враховуючи наявність асинхронних та асинфазних коливань середнього 

річного стоку на окремих річках басейну Дністра, можна зробити висновок про 
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те, що на переважній більшості річок в басейні наразі триває маловодна фаза. 

Майже для всіх річок басейну початок спостережень також припадає на 

маловодний період. Узагальнивши всю сукупність побудованих різницевих 

інтегральних кривих, можна зазначити, що багатоводна фаза настає на річках в 

середині 60-х, а закінчується в другій половині 90-х років минулого сторіччя. За 

наявний період спостережень не на всіх річках басейну можна виділити хоча б 

один повний цикл водності, який включає в себе одну багатоводну та одну 

маловодну фазу. Іноді причиною порушення циклічних коливань стоку і 

неможливості виділення циклів водності є недостатня тривалість рядів 

спостережень, в результаті чого відсутні чітко виражені внутрішньовікові 

цикли.  

Наочно побачити зміни стоку за багаторічний період можна при 

використанні сумарних кривих. Для більшості гідрологічних постів басейну 

сумарні криві мають вигляд прямих ліній без переломних точок та відхилень. 

Це свідчить про стаціонарність процесу формування стоку на цих річках та про 

незначний антропогенний вплив. 

У розділі здійснено порівняння значень характерних витрат води за 

окремими часовими періодами: 1971-2000 (контрольний період для верифікації 

кліматичної моделі REMO) та 1965-1995 (повний цикл водності за результатами 

оцінки багаторічних коливань стоку на гідрологічних постах в басейні Дністра). 

Модульні коефіцієнти було розраховано для кожного року зазначених періодів. 

Для періоду 1965-1995 рр. модульні коефіцієнти коливаються в межах 0,95 -

1,05. Для періоду 1971-2000 рр.: від 0,96 до 1,03. Отримані осереднені значення 

модульних коефіцієнтів контрольного періоду підтверджують правомірність 

використання його для верифікації моделі REMO та розробки поправочних 

коефіцієнтів при оцінці тенденцій подальших змін стоку в межах басейну. 

Окремо досліджено вплив Дністровських водосховищ на водний режим 

Середнього та Нижнього Дністра за два характерні періоди: 

- до будівництва греблі Дністровської ГЕС-1 (1951-1980 рр.)  

- період її експлуатації (1990-2015 рр.). 

Було використано дані трьох пунктів спостережень – м.Заліщики, 

м.Могилів-Подільський, м.Бендери. Вплив водосховищ проявляється в 

зменшенні максимальних весняних витрат води (крім травня місяця, коли 

здійснюється екологічний попуск) і збільшенні меженних витрат літньо-

осінньої межені. Збільшення середнього добового мінімального стоку 

становить 102-118%, для мінімального середньомісячного стоку зростання 

становить 35 - 42%. Спостерігається зменшення на 20-25% максимальних 

добових витрат води, для максимальних місячних витрат зменшення становить 

15%.  

В останній період, що аналізувався, (1991-2015 рр.) відбувається 

збільшення мінімального стоку по г/п Могилів-Подільський (нижній б'єф 

Дністровського водосховища) в порівнянні з сумарним припливом до нього. 

Поясненням цього є необхідність підтримання мінімальних екологічних витрат 

в нижньому б’єфі водосховища згідно Правил його експлуатації. Збільшення 

показників мінімального стоку в створі г/п Бендери (в порівнянні з г/п Могилів-



11 

 

Подільський), ймовірно, обумовлено регулюючою дією Дубоссарського 

водосховища. 

 Регулююча дія Дністровських і Дубоссарського водосховищ призводить 

до зменшення максимальних витрат води. Однак, при збільшенні періоду 

осереднення максимальної витрати тенденція для гідрологічного посту Бендери 

змінюється на протилежну, що пояснюється меншим регулюючим об'ємом 

Дубоссарського водосховища. 

У четвертому розділі «Оцінка тенденцій змін кліматичних параметрів та 

стоку води в межах басейну» висвітлено питання змін клімату в контексті їх 

впливу на формування стоку Дністра та його приток. За результатами 

моделювання вчених, що займаються даною проблематикою для території 

України, і надалі (впродовж ХХІ сторіччя) відбуватиметься зростання 

температури повітря. Подальша зміна температури повітря та кількості 

атмосферних опадів призводитиме до зміщення кліматичних сезонів, зміни 

тривалості вегетаційного періоду, зменшення тривалості залягання стійкого 

снігового покриву, зміни водних ресурсів місцевого стоку тощо.  

У роботі для прогнозування стоку на майбутнє було використано 

регіональну числову модель REMO, в якій враховано такі важливі фактори 

впливу на стан атмосфери, як радіаційні та теплові потоки, орографія, 

шорсткість і альбедо підстильної поверхні, що дозволяє припустити 

коректність та адекватність представлення процесів у хмарній тропосфері. 

Серед гідрологічних параметрів, які закладено в моделі, можна вказати 

наступні: поверхневий, підземний стік, загальний (сумарний) стік, 

просочування (інфільтрація) води у верхній шар ґрунту. 

Одним із перших завдань при прогнозуванні була верифікація 

(тестування) результатів чисельного моделювання REMO щодо кількісних 

показників стоку на території басейну. Верифікація проводилася через 

порівняння результатів, отриманих з використанням моделі, з даними 

спостережень гідрологічної мережі за відповідний період. Для верифікації було 

використано дані спостережень по 22 річках-притоках Дністра (25 

гідрологічних постів) та по самому Дністру (8 гідрологічних постів). Обрана 

мережа гідрологічних постів повністю покриває басейн Дністра та добре 

характеризує умови формування водного стоку річок на всій території басейну.  

Виявлено, що у більшості випадків значення модулів стоку, отримані за 

моделлю REMO є нижчими, у порівнянні із даними стаціонарних 

гідрометричних спостережень. Відсоткове відхилення змодельованих значень 

модуля стоку коливається від -5,5% до -16,5%. У процесі перевірки 

достовірності отриманих модельних значень модуля стоку було запропоновано 

використовувати калібровочний коефіцієнт, який показує, на яку величину 

треба змінити змодельоване значення модуля стоку для гідрологічних постів в 

басейні Дністра, щоб змодельоване значення краще відповідало значенню 

модуля стоку, отриманому при безпосередньому вимірюванні на 

гідрологічному посту. Калібровочний коефіцієнт було розраховано для кожного 

місяця року. З використанням цих коефіцієнтів було побудовано лінії зв’язку 

двох вибірок, що дозволило наблизити лінію тренду до лінії рівних значень, 
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покращити кореляційний зв’язок між різними масивами даних.    

Для перевірки ефективності використання коефіцієнтів було здійснено 

перевірку моделі REMO на незалежному періоді – з 2001 по 2015 рік – валідація 

моделі. Валідація показала, що без використання калібровочного коефіцієнту, 

значення модуля стоку, отримані за моделлю REMO, досить суттєво 

відрізняються від виміряних значень. Відхилення змодельованих значень 

коливаються в межах від 3,2% до 26%. Тоді як при застосуванні зазначеного 

коефіцієнту відсоток відхилень зменшується до 0,14% - 18,6%.  

Для кожного місяця за багаторічний період було обраховано значення 

ймовірнісного відхилення прогнозованого значення – відхилення від норми. 

Отримані значення оцінки оптимізації або калібрування: 0,03 (для 

прогнозування модуля стоку із застосуванням калібровочного коефіцієнту) та 

0,1 (для прогнозування модуля стоку без застосування калібровочного 

коефіцієнту). В обох випадках значення прямують до «0», але все ж таки 

використання запропонованого нами коефіцієнту підвищує отриману оцінку.  

Подальше вивчення змін кліматичних характеристик здійснено для двох 

30-ти річних періодів: 2011-2040 рр. та 2041-2070 рр. відносно контрольного 

періоду – 1971-2000 рр. Аналіз отриманих кількісних проекцій зміни 

температури по місяцях та для окремих метеостанцій для двох 30-річних 

періодів показав підвищення температури повітря порівняно із контрольним 

періодом. Отримані результати оцінок майбутніх змін температури повітря в 

басейні Дністра, підтверджують прогнозні оцінки дослідників, які займаються 

проблемами змін клімату для території України. 

Зміни кількості опадів для прогнозних періодів є різноспрямованими: 

протягом 2011 – 2040 рр. для більшості місяців року відбуватиметься зростання 

кількості опадів; впродовж 2041 – 2070 рр. для всіх місяців року 

спостерігатиметься зменшення кількості опадів. Аналіз по окремих 

метеостанціях показав, що у період 2011 – 2040 рр. для 11 метеостанцій (73%) 

відбуватиметься зростання річної кількості опадів; у період 2041 – 2070 рр. для 

всіх метеостанцій спостерігатиметься зменшення кількості опадів. Отримані 

результати показують тенденцію до подальшого зростання температури повітря 

в межах басейну та зменшення кількості опадів.  

Аналогічно здійснено оцінку прогнозних тенденцій змін стоку води річок 

басейну на період до 2070 року. Коливання модуля стоку в контрольний період 

(1971-2000 рр.) відбувається в межах басейну від 5,12 л/с·км2 (лютий) до 15,04 

л/с·км2 (березень). Оскільки у попередньому підрозділі було доведено 

доцільність застосування калібровочного коефіцієнту, то в подальшому при 

оцінці тенденцій змін стоку річок басейну на майбутнє здійснено прогнозну 

оцінку лише із застосуванням коефіцієнту.  

 У період 2011 – 2040 рр., згідно прогнозних тенденцій, стік збільшиться 

тільки для 3-ох місяців – лютий, квітень, вересень, зменшення ж 

спостерігатиметься для більшості місяців року (рис. 3). Середньорічне 

відхилення прогнозованих значень стоку від контрольного періоду (1971-2000 

рр.) становитиме 4%. Найбільші відхилення будуть характерні для березня       

(-11,4%), травня (-13%), червня (-10,5%) та листопада (-12,1%).  
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Рис.3. Прогнозні зміни модуля стоку води (л/с·км2), осередненого  

по басейну Дністра, для періоду 2011-2040 рр.  

У період 2041 – 2070 рр. стік зменшується для всіх місяців року (рис. 4). 

Середньорічне відхилення прогнозованих значень стоку від стоку контрольного 

періоду становить -15,5%. Максимальні відхилення притаманні таким місяцям 

як травень та листопад ( -24,8% та -23,2%, відповідно).  

  
Рис.4. Прогнозні зміни модуля стоку води (л/с·км2), осередненого  

по басейну Дністра, для періоду 2041-2070 рр.  

Здійснена по 30-ти річним періодам оцінка прогнозних тенденцій стоку 

показала, що в перший період (2011-2040 рр.) відбудеться зменшення стоку (у 

порівнянні із контрольним періодом 1971-2000 рр.) в середньому для басейну 

Дністра на -10,1%,  для другого періоду – 2041-2070 рр. -16,7%.  

Щодо внутрішньорічного розподілу стоку, то максимальне зменшення 

модуля стоку буде характерним для весняного сезону (березень – травень). На 

осінній та зимовий сезони (жовтень, листопад, грудень) припадають менш 
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значні зміни модуля стоку. Отримані результати оцінки прогнозних тенденцій 

стоку в басейні Дністра повністю корелюються із здійсненою оцінкою змін 

кількості опадів та температури повітря на майбутній період.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідження здійнено оцінку прогнозних тенденцій 

змін кліматичних характеристик та стоку води в басейні Дністра на майбутній 

період. Отримані результати дають підстави сформулювати відповідні 

висновки та рекомендації, що мають теоретичне й практичне значення: 

1. Аналіз попередніх досліджень річок басейну дає підставу говорити про 

всебічне вивчення Дністра та його приток. Досліджуваний басейн на фоні 

інших річкових басейнів України є одним із найбільш вивчених. Вітчизняними 

та закордонними дослідниками здійснено опис гідрологічного та гідрохімічного 

режиму річок басейну, оцінено кількісні та якісні характеристики його водних 

ресурсів, вивчено зміни характеристик стоку під впливом кліматичних змін.  

2. Аналіз гідрометеорологічної мережі спостережень в басейні Дністра 

показує, що перші гідрометричні вимірювання здійснено ще у середині ХІХ 

сторіччя. На сьогоднішній день гідрометеорологічна мережа басейну Дністра 

нараховує 84 гідрологічні пости, де визначаються витрати води. Мережа 

метеорологічних станцій в басейні Дністра налічує 15 станцій на території 

України та 9 станцій на території Молдови. 

3. Для здійснення цілісного аналізу коливань середньорічного, 

максимального та мінімального стоку за багаторічний період було виконано 

відновлення характеристик стоку води на кількох гідрологічних постах басейну 

річки Дністер. Відновлення виконувалося за методом залучення постів-

аналогів. Всього в рамках досліджень було відновлено дані за 63 роки для 

середньорічних витрат води, за 27 для максимальних та, відповідно, за 58 і 59 

років, для мінімальних витрат літнього та зимового періоду. 

4. Здійснено оцінку однорідності рядів спостережень за стоком води. 

Максимально однорідними виявилися ряди середньорічних витрат води та 

максимальних витрат води дощових паводків за критерієм Фішера – 89% та 

87%, відповідно. Ряди даних спостережень за мінімальними витратами води в 

басейні характеризуються суттєвим порушенням однорідності (максимальний 

показник однорідності для мінімальних витрат води періоду льодоставу – 80 % 

за критерієм Фішера). 

5. Аналіз багаторічних коливань в рядах спостережень за стоком води з 

використанням різницевих інтегральних кривих показав, що для постів із 

тривалими періодами спостережень (60-70 років) виділяється повний цикл 

водності – з 1965 по 1995 рік. За результатами аналізу коливань середньорічних 

витрат води, максимальних витрат води весняного водопілля та дощових 

паводків, наразі триває маловодна фаза. У коливаннях мінімальних витрат води 

на річках басейну Дністра багатоводна фаза змінилася на маловодну з 2011-

2012 рр.  Побудовані сумарні криві витрат води у більшості випадків мають 

вигляд прямих ліній без переломних точок та відхилень. Це свідчить про 



15 

 

стаціонарність процесу формування стоку на цих річках та про незначний 

антропогенний вплив.  

6. Здійснена в рамках дослідження оцінка впливу Дністровських 

водосховищ на гідрологічний режим Дністра показала, що робота водосховищ 

призводить до зниження максимальних витрат води та зростання мінімального 

стоку. Збільшення середнього добового мінімального стоку становить 102-

118%, для мінімального середньомісячного стоку зростання становить 35 - 42%. 

Спостерігається зменшення на 20-25% максимальних добових витрат води, для 

максимальних місячних витрат зменшення становить 15%.  

7. Для прогнозування кількісті води, яка буде доступною для використання 

в майбутньому із врахуванням змін клімату, які безпосередньо впливають на 

зміни гідрологічного режиму та стік річок, використано регіональну числову 

модель REMO. Верифікація результатів моделювання проведена по 22 річках-

притоках Дністра (25 гідрологічних постів) та по самому Дністру (8 

гідрологічних постів). У більшості випадків значення модулів стоку, отримані 

за моделлю REMO є нижчими, у порівнянні із даними стаціонарних 

гідрометричних спостережень. Відсоткове відхилення змодельованих значень 

модуля стоку коливається від -5,5% до -16,5%. 

8. Запропоновано калібровочний коефіцієнт, для того, щоб змодельоване 

значення краще відповідало значенню модуля стоку, отриманому при 

безпосередньому вимірюванні на гідрологічному посту. Із застосуванням 

коефіцієнту відсоток відхилень змодельованих значень зменшується до 0,14% - 

18,6% (без коефіцієнту – від 3,2% до 26%).  

9. Аналіз тенденцій зміни температури повітря показав, що до 2070 року в 

басейні очікується зростання температури повітря для всіх місяців року 

(порівняно із контрольним періодом). Аналізуючи зміну кількості опадів по 

місяцях, виявлено що в період 2011-2040 рр. відбуватиметься зростання 

кількості опадів, а в період 2041-2070 рр. – зменшення їх кількості. Здійснена 

оцінка прогнозних тенденцій змін стоку води річок басейну на період до 2070 

року показала зменшення стоку річок басейну: в період 2011-2040 рр. 

відбудеться зменшення стоку, в середньому по басейну, на 10,1%,  а в період  

2041-2070 рр. на 16,7%.  

10. Басейн Дністра є транскордонним – частково включає територію трьох 

країн, а отже будь-які зміни чи ризики, до яких можуть привести зміни клімату, 

будуть впливати однаково на всі країни басейну. Така ситуація вимагає  

злагодженого координування, розробки та впровадження адаптаційних заходів. 

Отримані в дисертаційному дослідженні результати прогнозування змін стоку 

та кліматичних характеристик на майбутнє можуть бути використані 

відповідними органами при підготовці водного сектору до функціонування з 

урахуванням цих змін. На сьогоднішній день здійснення прогнозування з 

використанням кліматичних моделей допоможе удосконалити попередні та 

створити нові методики і підходи до прогнозування змін стоку. 
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АНОТАЦІЯ 

Мудра К.В. Основні характеристики водного режиму річок басейну 

Дністра в умовах змін клімату. – 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, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню основних характеристик 

гідрологічного режиму річок басейну Дністра, їх трансформації в умовах змін 

клімату та оцінці тенденцій змін стоку річок досліджуваного басейну на 

майбутнє. Дослідження здійснювалося на основі даних пунктів 

гідрометеорологічної мережі спостережень України та Молдови. Проведено 

оцінку рядів даних спостережень та здійснено їх подовження з використанням 

даних річок-аналогів. Виконано оцінку тенденцій майбутніх змін кліматичних 

характеристик (кількості атмосферних опадів та температури повітря), а також 

стокових характеристик за допомогою кліматичної моделі REMО. Зміни на 

майбутнє визначалися для двох 30-ти річних періодів: 2011-2040 рр., 2041-2070 

рр. відносно контрольного періоду – 1971-2000 рр. Запропоновано 

використання поправочного коефіцієнту для обраних розрахункових інтервалів 

часу (місяців). Виявлено тенденцію до зростання температури повітря та 

зменшення кількості опадів в межах басейну впродовж обох прогнозних 

періодів. Також проаналізовано вплив Дністровських водосховищ на 

характеристики гідрологічного режиму Дністра. 

Ключові слова: річковий басейн, водний режим, річковий стік, 

коливання стоку, циклічність, кліматична модель, верифікація, оцінка 

тенденцій. 
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АННОТАЦИЯ 

Мудрая К.В. Основные характеристики водного режима рек бассейна 

Днестра в условиях изменений климата. - Квалификационная научная работа 

на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 

наук по специальности 11.00.07 «Гидрология суши, водные ресурсы, 

гидрохимия». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена изучению основных характеристик 

гидрологического режима рек бассейна Днестра, их трансформации в условиях 

изменений климата и оценке тенденций изменения стока рек исследуемого 

бассейна на будущее. Исследование осуществлялось на основе данных пунктов 

гидрометеорологической сети наблюдений Украины и Молдовы. Проведена 

оценка рядов данных наблюдений и осуществлено их удлинение с 

использованием данных рек-аналогов. Выполнена оценка тенденций будущих 

изменений климатических характеристик (количества атмосферных осадков и 

температуры воздуха), а также стоковых характеристик с помощью 

климатической модели REMО. Изменения на будущее определялись для двух 

30-ти летних периодов 2011-2040 гг., 2041-2070 гг. относительно контрольного 

периода – 1971-2000 гг. Предложено использование поправочного 

коэффициента для избранных расчетных интервалов времени (месяцев). 

Выявлена тенденция к росту температуры воздуха и уменьшение количества 

осадков в пределах бассейна в течение двух прогнозных периодов. Также 

проанализировано влияние Днестровских водохранилищ на характеристики 

гидрологического режима Днестра. 

Ключевые слова: речной бассейн, водный режим, речной сток, 

колебания стока, цикличность, климатическая модель, верификация, оценка 

тенденций. 

 

ANNOTATION 

Mudra K. The main characteristics of the hydrological regime of the 

Dniester basin rivers under the climate change conditions. - Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

A dissertation submitted for the degree of Candidate of Geography in "Inland 

Hydrology, Water Resources, Hydrochemistry" (spesiality 11.00.07). – Taras 

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

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the basic characteristics of the 

hydrological regime of the Dniester River basin rivers, their transformation in the 

conditions of climate change and the estimation of the river runoff changes for the 

future. The Dniester River is one of the largest rivers in Eastern Europe and with the 

Danube, Dnieper and Southern Bug, belongs to the large rivers of the northwestern 

Black Sea basin.  

The study of the hydrological regime characteristics of the Dniester River and 

its tributaries was carried out basis on the data from the hydrometeorological 
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observation points in Ukraine and Moldova. Today, there are 83 active hydrological 

stations in the Dniester River basin that monitor the runoff. The collected information 

of the water flow characteristic for the whole observation period at the hydrological 

stations (h/s) was used in the work in full. Meteorological data from 15 

meteorological stations (annual and monthly precipitation, as well as average annual 

and average monthly air temperatures) were used to estimate future climate change 

trends. 

The preliminary estimation of the observations series on homogeneity was 

performed using statistical and hydrologic-genetic methods. Confirmation or 

violation of homogeneity makes it possible to speak about the feasibility of using 

separate data series in further calculations.  

The results of verification of the homogeneity of water discharge characteristic 

showed that the most homogeneous are the observations series on the average (89% 

of the estimated series are homogeneous) and the maximum water discharge (spring 

high water period - 82% of the series, rain floods - 87% of the series). The 

observations series of minimum water discharge were less homogeneity. 71% of the 

estimated data series are homogeneous for the minimum water discharge in summer 

period, 80% for the minimum water discharge in winter (ice) period.   

Disruption of homogeneity is often caused by interruptions in many years of 

observations. In dissertation was carried out extends the observations series of the 

average annual water discahge by using the method of analog rivers and using the 

data on precipitation amounts. This process is carried out in order to reduce the mean 

square errors of the calculated values of water discharge. 

Climatic conditions are the main factor influencing the process of river runoff 

formation in the studied river basin. Climate change is a process that is currently 

validated by many researchers in different parts of the world and in river basins. The 

Dniester River basin, where a number of international projects about climate change 

and their effects on the basin ecosystem have been implemented since the beginning 

of the 2000s, is no exception. A certain continuation of such studies is our assessment 

of trends in future changes in climatic characteristics (precipitation and air 

temperature), as well as runoff characteristics using the REMO climate model. 

In order to confirm the ability of this climate model to be used for forecasting, 

it has been verified. Testing was performed by comparing the results obtained using 

the model with the observations of the hydrological network for the relevant period 

(1971-2000).  

In the process of verifying the reliability of the received data, we are proposed 

to use the calibration factor for the selected estimated time intervals (months). Based 

on the validation of the model for the independent period (2001-2015), it can be 

stated that the calibration factor allows to reduce the percentage deviation of the 

simulated values, resulting in more accurate values of the runoff module obtained in 

the REMO model.  

Changes in the future climate and stock characteristics were determined for the 

two 30-year periods: 2011-2040, 2041-2070 relative to the control period – 1971-

2000. The results obtained indicate a tendency for an increase in air temperature and 

a decrease in rainfall within the basin over both forecast periods. This situation will 
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affect the conditions of runoff formation in the Dniester River basin. 

Similar trends in climate change have been described in other studies by 

scientists who have used both the REMO model and other models to assess future 

changes in the water regime of Ukrainian rivers. 

The 30-year runoff forecast showed that in the first forecast period (2011-

2040) there would be a decrease in runoff (compared to the control period 1971-

2000) by an average of 0.47 l·s/km2 for the Dniester River basin. (5.2%); in the 

second period (2041-2070), the flow rate is expected to decrease by 0.62 l·s/km2 

(6.1%). If we talk about the intra-annual distribution of forecast runoff, its increase 

will be characteristic of the spring season (March and April). In the autumn and the 

beginning of the winter seasons (October - December) there will be a maximum 

decrease in the magnitude of runoff.  

Within the framework of studies of flow changes in the Dniester River basin, 

the influence of the Dniester reservoirs on the state of characteristics of the 

hydrological regime of the Dniester over two periods was analyzed for the future: 

1951-1980 - before the construction of the Dniester hydroelectric dam; 1990-2015 - 

the period of its operation. It is revealed that the influence of reservoirs (according to 

the data of Mogyliv-Podilskyi and Bendery) shows a decrease in the maximum spring 

water discharge (except for the month of May, when the ecological release is carried 

out) and an increase in the minimum water discharge in summer-autumn period. For 

the minimum average monthly runoff, the growth rate is 35-42%. 

The results obtained can be used to develop a strategy for the use and 

distribution of water resources in the basin, as the Dniester is the main source of 

water resources for the population in Moldova and some cities in Ukraine. 

Key words: river basin, hydrological regime, river runoff, flow fluctuations, 

cyclicity, climatic model, verification, assessment of trends. 
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