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АНОТАЦІЯ 

 

Кошкіна О. В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального 

стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук  

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

Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено вивченню просторово-часових тенденцій 

основних гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля та впливу 

кліматичних чинників на його формування в басейні річки Десна.  

У наш час одним із важливих питань наукових досліджень є зміна 

клімату та його вплив на водні ресурси. Особливо важливо мати уявлення про 

зміни максимального стоку річок та вивчення процесів його формування, 

оскільки це дозволить звести до мінімуму похибки прогнозування та 

покращити планування управління водними ресурсами. Для річки Десна понад 

половина річного стоку визначається саме цією фазою, в яку спостерігаються 

найбільші витрати води, що пов’язано з характером її живлення, головну роль у 

якому відіграють накопичені за зиму опади. 

Метою роботи є виявлення чинників, параметрів та сучасних тенденцій 

максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. 

Об’єктом дослідження є максимальний стік води весняного водопілля, а 

також кліматичні чинники його формування в басейні річки Десна. 

Предметом дослідження є чинники, параметри та сучасні тенденції 

максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. 

Розглянуто основні методи та результати дослідження 

максимального стоку весняного водопілля, виконано аналіз попередніх 
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досліджень щодо дослідження просторово-часових тенденцій 

гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля, обґрунтовано 

методологічні засади та алгоритм досліджень. У роботі знайшли застосування 

гідролого-генетичні та статистичні методи оцінювання однорідності і 

стаціонарності рядів спостережень (сумарна крива, інтегральна крива 

відхилень, суміщені хронологічні графіки, метод лінійних трендів). 

Виконано узагальнення фізико-географічних умов басейну р. Десна. 

Наведено загальний опис, гідрографічну та гідрологічну характеристики 

басейну, кліматичні умови, антропогенне навантаження та зарегульованість у 

басейні. Внутрішньорічний режим річок басейну р. Десна характеризується 

виразним весняним водопіллям, у період якого річки переносять найбільшу 

кількість води (57%).  

З’ясовано просторово-часові закономірності максимального стоку, 

тенденції дат настання основних характеристик весняного водопілля (початку 

та закінчення весняного водопілля, максимальних витрат води), а також його 

тривалості, кліматичні чинники формування максимального стоку та 

оцінювання їхньої багаторічної мінливості (сума опадів за період весняного 

водопілля, глибина промерзання ґрунту на початок весняного водопілля, 

максимальний запас води в снігу, дата настання максимальних запасів води в 

снігу, сума додатних температур повітря за зимовий період та сума від’ємних 

температур повітря за зимовий період), визначено розрахункові характеристики 

максимального стоку весняного водопілля. 

Отримано, що сумарні криві можуть викликати деякі сумніви в 

однорідності рядів, але вигляд інтегральних кривих відхилень показує, що ряди 

спостережень мають тільки багатоводну та маловодну фази довготривалих 

циклічних коливань. Тому такі ряди можна вважати квазіоднорідними та 

квазістаціонарними. 

Підтвердженням аналізу тенденцій максимального стоку весняного 

водопілля слугує аналіз кліматичних чинників його формування. За сумарними 

кривими, інтегральними кривими відхилень та суміщеними хронологічними 



4 

графіками всі ряди спостережень є однорідними. Відхилення від лінії, які 

відмічаються на сумарних кривих, обумовлюються наявністю тільки 

багатоводної та маловодної фаз довготривалих циклічних коливань. 

Виконаний аналіз інтегральних кривих відхилень показує, що 

максимальні запаси води в снігу та суми від’ємних температур повітря за 

зимовий період на даний час мають спадаючу фазу циклічних коливань. В той 

же час суми опадів за період весняного водопілля та суми додатної температури 

повітря за зимовий період навпаки мають зростаючу фазу циклічних коливань з 

1986-1988 рр. Отримані результати при таких тенденціях свідчать про більш 

теплі зими в останні 25 років, із більшою кількістю рідких опадів, отже 

меншими запасами води в снігу.  

Виконано класифікацію гідрографів весняного водопілля за подібністю 

їхніх форм та проаналізовано параметри та гідрометеорологічні умови їх 

формування. Серед 126 гідрографів виявлено 41 клас (класифікації гідрографів 

р. Десна – м. Чернігів за період 1885-2010 рр.). Серед них було визначено 12 

класів із низькою ймовірністю, 9 класів із середньою ймовірністю та 20 класів 

із високою ймовірністю. Класи гідрографів споріднені між собою подібними 

характеристиками основних фаз водного режиму. Встановлено, що гідрографи, 

які увійшли до одного класу мають схожі кліматичні умови формування 

водного стоку. Отримано узагальнені параметри гідрографів різних класів у 

басейні р. Десна.  

На основі архівних даних виконано аналіз найвищих водопіль у басейні 

р. Десна та визначено кількісні гідрометеорологічні характеристики, які 

обумовили їхнє формування. Встановлено, що найвищі весняні водопілля 

формувалися при інтенсивному зростанні температур повітря в основний 

період сніготанення (10-16 ºС), додатних температурах повітря на початок 

весняного водопілля та більшими за норму запасами води в снігу та глибиною 

промерзання ґрунту. 

Виконано картування норм кліматичних параметрів та параметрів 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна. Побудовано 
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неперервні поверхні розподілу основних гідрометеорологічних характеристик 

весняного водопілля в розширенні ArcGIS. Отримані карти дають можливість 

отримувати значення параметру в будь-якій точці.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використані науковими, проектними організаціями з метою 

гідрологічного прогнозування, планування протипаводкових заходів, 

гідротехнічного будівництва, водокористування тощо. Методичні надбання 

роботи необхідно враховувати при розробці нормативних документів, зокрема, 

розробки нових будівельних норм, методичних вказівок, а також спецкурсів, які 

призначені для студентів, що вивчають гідрометеорологічні дисципліни. 

Ключові слова: весняне водопілля, максимальний стік, гідролого-

генетичний аналіз, квазіоднорідність, кліматичні чинники, класи гідрографів, 

карти норм гідрометеорологічних характеристик. 

 

ANNOTATION 

 

Koshkina O.V. Factors, parameters and current tendencies of the maximum 

runoff of spring flood in the Desna River basin. – The qualification scientific work as 

a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of geographical sciences, specialty 

11.00.07 – land hydrology, water resources, hydrochemistry. – Ukrainian 

Hydrometeorological Institute of the State Service of Emergencies of Ukraine and the 

National Academy of Sciences of Ukraine. Taras Schevchenko National University 

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

The thesis is devoted to the study of spatial and temporal tendencies of main 

hydrometeorological characteristics of spring flood and to the influence of climatic 

factors on spring flood formation in the Desna River Basin. 

Nowadays, climate change and its impact on water resources are the important 

problems of scientific research. It is especially important to have an idea about the 

changes in the maximum rivers runoff and the study of its formation processes, 



6 

because it will help to minimize the forecasting errors and to improve the water 

management planning. Spring flood on the plain rivers is one of the important phases 

of the hydrological regime. The dangerous and sometimes catastrophic phenomena 

are often observed during this phase: flooding of territories, destruction of 

hydrotechnical structures, bridges and etc.; that leads to significant material damages, 

and often to human casualties. More than half of the annual runoff is determined by 

this phase in the Desna River. The largest water discharges is observed in this phase. 

The reason of this is the nutrition of the river, where the precipitation, which 

accumulated during winter, amounts the main share. 

The goal of the thesis is to identify the factors, parameters and current 

tendencies of the spring flood maximum runoff in the Desna River Basin. 

The research object is the maximum runoff of spring flood, as well as the 

climatic factors of its formation in the Desna River Basin. 

The subject of the research is the factors, parameters and current tendencies of 

the maximum runoff of spring flood in the Desna River basin. 

The main methods and results of spring flood maximum runoff researches 

are considered, the analysis of previous researches of the spatio-temporal 

tendencies of hydrometeorological characteristics of spring flood is carried out, 

the methodological principles and research algorithm are substantiated. The 

hydro-genetic and statistical methods (mass curve, residual mass curve, combined 

chronological graphs, linear trends method) were used for estimation of the 

homogeneity and stationarity of the series of observations. 

The generalization of physical and geographical conditions of the Desna River 

Basin was carried out. The general description, hydrographic and hydrological 

characteristics of the basin, climatic conditions, anthropogenic pressures and 

overregulation in the basin are given. The intra-annual regime of rivers in the Desna 

River Basin is characterized by the distinct spring flood, during which the rivers to 

transfer the largest amount of water (57%). 

The spatio-temporal regularities of maximum runoff, the tendencies of dates of 

the beginning of the spring flood main characteristics (the beginning and end of the 
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spring flood, the maximum water discharges) and its duration, the climatic factors of 

maximum runoff formation (sums of precipitation for the spring floods period, depth 

of soil freezing at the beginning of flood, maximum water equivalent of snow cover, 

date of maximum water equivalent of snow cover occurance, sum of negative and 

positive air temperatures in winter) and the estimation of their long-term variability 

were analyzed. The calculated characteristics of the maximum runoff of spring flood 

were identified. 

It was obtained that the mass curves could cause some doubts in the 

homogeneity of the series. However, the form of the residual mass curves shows that 

the series of observations have only the wet and dry phases of the long-term cyclic 

fluctuations and these phases have significant duration and substantive variability. 

Therefore, such series can be considered as quasihomogeneous and quasistationary. 

Analysis of tendencies of the maximum spring flood runoff is confirmed by the 

analysis of climatic factors of its formation. It is shown that all series of observations 

are homogeneous by the mass curves, the residual mass curves and the combined 

chronological graphs. The deviations from the line, that is noticeable on the mass 

curves, due to the presence of only wet and dry phases of the long-term cyclic 

fluctuations. 

The performed analysis of mass curves shows that the maximum water 

equivalents of the snow and the sum of negative air temperatures for winter period 

have the decrease phase of cyclic fluctuations. At the same time, the sums of 

precipitation for spring flood period and the sums of positive air temperature for 

winter period on the contrary have the increase phase of cyclic fluctuations from 

1986-1988. The obtained results at such trends indicate about the warmer winter 

during the last 25 years with the larger amount of liquid precipitations, and, therefore, 

the smaller values of water equivalents of the snow cover. 

The hydrographs classification by the similarity of their forms of the Desna 

River (observation period 1885-2010) was carried out. Parameters and 

hydrometeorological conditions of their formation are analyzed. Thus, according to 

the method of classification of hydrographs with a similar form among 126 
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hydrographs (Desna River – Chernihiv city) was found 41 class. Among them were 

identified 12 classes with low probability, 9 classes with medium probability and 20 

classes with high probability. Classes of hydrographs are related with each other by 

the similar characteristics of the main phases of water regime. It was found that 

hydrographs, that are included to the same class, have similar climatic conditions of 

water runoff formation. The generalized parameters of different classes of 

hydrographs, which are included in one group, in the basin of the Desna River are 

obtained.  

The analysis of the highest floods in the Desna River Basin was performed and 

the quantitative hydrometeorological characteristics that caused their formation were 

determined. It was found that the highest spring floods were formed by intensive 

increase of air temperatures during the main snowmelt period (10-16 ºС), the positive 

air temperatures at the beginning of spring flood and larger than norm the maximum 

water equivalent of snow cover and depth of soil freezing. 

The maps of the climatic parameters norms and parameters of the maximum 

spring flood runoff in the Desna River Basin were created. The continuous surfaces 

of the distribution of the main hydrometeorological spring flood characteristics have 

been created in ArcGIS. The maps give the opportunity to get the value of parameter 

at any point. 

The practical significance of the results. The results of the research can be use 

by scientific and project organizations for hydrological forecasting, planning of flood 

control measures, hydrotechnical construction, water use, etc. The methodological 

achievements of work should be taken into account at normative documents, in 

particular, in new construction standards, methodological guidelines and special 

courses that are intended for students, which study the hydrometeorological 

disciplines. 

Keywords: spring flood, maximum runoff, hydro-genetic analysis, 

quasihomogeneous, climatic factors, hydrograph classes, maps of norms of 

hydrometeorological characteristics. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Розвиток сучасних природних процесів відбувається в 

умовах глобальної перебудови клімату. Планетарні кліматичні процеси 

відображаються на регіональному рівні у флуктуаціях термічного режиму, 

атмосферних опадів і зволоження підстильної поверхні. Найбільш суттєва 

динаміка кліматичних показників відзначається в поточному столітті, що 

викликає реакцію в гідрологічних процесах.  

Весняне водопілля для рівнинних річок є однією з важливих фаз 

гідрологічного режиму, в яку часто спостерігаються небезпечні, а іноді й 

катастрофічні явища, наслідком яких є затоплення територій, руйнування 

гідротехнічних споруд, мостів тощо, що призводить до значних матеріальних 

збитків, а нерідко й до людських жертв. Сучасні кліматичні умови по-різному 

впливають на формування весняного водопілля на рівнинних річках. У зв’язку з 

цим перед вченими-гідрологами постають завдання виявлення часових та 

просторових змін основних характеристик весняного водопілля та чинників 

його формування.  

Водні ресурси річки Десна використовуються для різних економічних 

потреб, у тому числі і для питного водопостачання столиці України. Крім того, 

басейн р. Десна є транскордонним, оскільки розташований у межах двох 

держав – України та Російської Федерації.  

Сучасні дослідження р. Десна охоплюють тільки її українську частину 

басейну, однак, для точності прогнозу та ефективного управління водними 

ресурсами, необхідно враховувати гідрометеорологічні характеристики з усієї 

водозбірної території річки та їх просторовий розподіл. Саме тому вивчення 

чинників, параметрів та сучасних тенденцій максимального стоку весняного 

водопілля для всього басейну р. Десна є актуальним завданням.  

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

за змістом дисертаційної роботи були виконані згідно з планами науково-
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дослідних робіт Українського гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії 

наук України за участі автора як безпосереднього виконавця держбюджетних 

тем: «Підготовка до видання серії монографій «Ресурси поверхневих вод 

України» по басейнах головних річок України» (2009-2015 рр., 

№ д.р. 0109U004890); «Модернізація систем прогнозування стоку під час 

повеней і паводків у басейнах річок Карпатського регіону, Прип’яті, Десни та 

Дунаю» (2012-2014 рр., № д.р. 0112U004678); «Розрахункові характеристики 

максимального стоку води весняного водопілля річок України різних 

ймовірностей перевищення» (2016-2018 рр., № д.р. 0116U000569); «Проведення 

просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних 

об’єктів на території України внаслідок зміни клімату» програми Державного 

агентства екологічних інвестицій України «Державна підтримка заходів, які 

спрямовані на зменшення об’ємів викидів (збільшення абсорбції) парникових 

газів, у тому числі на утеплення приміщень соціального забезпечення, розвитку 

міжнародного співробітництва з питань змін клімату» (2012-2013 рр., № 4 від 

01.11.2012, № д.р. 0112U005846). 

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є виявлення чинників, параметрів 

та сучасних тенденцій максимального стоку весняного водопілля в басейні 

річки Десна. 

Відповідно до поставленої мети вирішувались наступні завдання:  

 проаналізувати основні методи та результати дослідження чинників, 

параметрів та тенденцій максимального стоку весняного водопілля; 

 обґрунтувати методику та алгоритм дослідження; 

 проаналізувати основні чинники та умови формування максимального 

стоку весняного водопілля;  

 дослідити основні багаторічні тенденції максимального стоку води та 

визначити його розрахункові характеристики; 

 виконати класифікацію гідрографів р. Десна; 
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 визначити параметри та гідрометеорологічні умови формування 

гідрографів весняного водопілля різних класів; 

 здійснити аналіз найвищих весняних водопіль; 

 виконати картографічне представлення та узагальнення просторового 

розподілу гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля. 

Об’єктом дослідження є максимальний стік води весняного водопілля, а 

також кліматичні чинники його формування в басейні річки Десна.  

Предметом дослідження є чинники, параметри та сучасні тенденції 

максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна. 

Методи досліджень і вихідна інформація. У роботі знайшли застосування 

гідролого-генетичні та статистичні методи оцінювання однорідності та 

стаціонарності рядів спостережень; ймовірнісні математичні методи, 

географічні інформаційні системи (ArcGIS), а також експертні методи аналізу 

та гідрологічного узагальнення інформації.  

Вихідними матеріалами для дослідження слугували матеріали 

спостережень за гідрологічним режимом річок, багаторічні метеорологічні й 

агрометеорологічні дані, що містяться у різних опублікованих довідкових 

матеріалах, підготовлених Центральною геофізичною обсерваторією (м. Київ): 

«Основні гідрологічні характеристики» (ОГХ), «Щорічні дані про режим та 

ресурси поверхневих вод суші», «Багаторічні дані про режим та ресурси 

поверхневих вод суші», «Метеорологічний щомісячник» та Автоматизована 

Інформаційна Система Обробки Режимної Інформації (технологія «Аисори – 

Удаленный доступ к ЯОД-архивам»), що забезпечує віддалений доступ до 

архівів метеоінформації. Основою для побудови карт просторового розподілу 

гідрометеорологічних характеристик з використанням ГІС-технологій є бази 

цифрових географічних даних електронної карти України масштабу 1:200 000. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше: 
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– обґрунтовано квазіоднорідність та квазістаціонарність рядів 

спостережень максимального стоку весняного водопілля, а також однорідність 

та стаціонарність кліматичних чинників його формування в басейні р. Десна; 

– виконано класифікацію гідрографів р. Десна – м. Чернігів за 

подібністю їхніх форм та визначено 41 клас гідрографів за період спостережень 

1885-2010 рр.; 

– розраховано параметри кліматичних чинників формування весняних 

водопіль р. Десна зі схожими формами гідрографів різної ймовірності за 

даними метеорологічних спостережень; 

– показано, що гідрографи, які увійшли до одного класу, мають схожі 

кліматичні умови формування водного стоку; 

– здійснено аналіз усіх найвищих водопіль у басейні р. Десна та 

визначено кількісні гідрометеорологічні характеристики, які зумовили їхнє 

формування; 

– побудовано карти просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна на основі ГІС. 

Удосконалено: 

 методологічні підходи щодо побудови карт просторового розподілу 

гідрометеорологічних характеристик. 

Дістали подальший розвиток: 

 підходи щодо дослідження умов формування максимального стоку 

весняних водопіль рівнинних річок.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть бути використані науковими та проектними організаціями з метою 

гідрологічного прогнозування і планування протипаводкових заходів, 

гідротехнічного будівництва, водокористування тощо. Методичні надбання 

роботи можуть бути враховані при розробці нормативних документів, зокрема, 

нових будівельних норм, методичних вказівок щодо реалізації гідролого-

генетичного аналізу максимального стоку весняного водопілля рівнинних 
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річок, а також у навчальних спецкурсах для студентів, що вивчають 

гідрометеорологічні дисципліни.  

Особистий внесок автора полягає в практичній реалізації гідролого-

генетичного аналізу просторово-часових тенденцій основних 

гідрометеорологічних характеристик весняних водопіль рівнинних річок на 

прикладі Десни. Автором виконано збір первинної гідрометеорологічної 

інформації для проведення досліджень, апробацію методики класифікації 

гідрографів за подібністю форм, а також визначено параметри та 

гідрометеорологічні умови їх формування, узагальнення та аналіз матеріалів 

спостережень, статистичні розрахунки та побудову цифрових карт. 

Автор отримував консультації к. геогр. н. Б.Ф. Христюка та наукового 

співробітника УкрГМІ Д.В. Глотки.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень було оприлюднено на наукових семінарах відділу гідрологічних 

досліджень УкрГМІ, кафедри гідрології та гідроекології географічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

засіданнях вченої ради УкрГМІ, міжнародних та всеукраїнських конференціях:  

 - V Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія і 

гідроекологія» (м. Чернівці, 22-24 вересня 2011 р.); 

 - 5th International Scientific Conference on Water, Climate and Environement 

BALWOIS 2012 (Ohrid, Macedonia, 28 May - 2 June 2012); 

 - International Conference “Water resources and wetlands” (Tulcea, Romania, 

14-16 September 2012); 

 - Міжнародна наукова конференція з регіональних проблем 

гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища (м. Казань, 

Республіка Татарстан, Росія, 2-5 жовтня 2012 р.); 

 - XIII наукова конференція молодих вчених ОДЕКУ (м. Одеса, 22-26 

квітня 2013 р.); 

 - 10th International Conference of Young Scientists on Energy Issues CYSENI 

2013 (Kaunas, Lithuania, 29-31 May 2013); 
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 - VII Всеросійський гідрологічний з’їзд (м. Санкт-Петербург, Росія, 19-

21 листопада 2013 р.); 

 - VI Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 

«Проблеми гідрології, гідрохімії і гідроекології» (м. Дніпропетровськ, 20-22 

травня 2014 р.); 

 - Міжнародна наукова конференція «Проблемы гидрометеорологического 

обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата» 

(м. Мінськ, Білорусь, 5-8 травня 2015 р.); 

 - Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд (м. Одеса, 22-23 

березня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано в 16 наукових 

працях, у тому числі: 4 статті – у фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України, 1 стаття – у закордонному фаховому виданні, що входить до 

міжнародних наукометричних баз (WEB OF SCIENCE, Agro, BazTech, Index 

Copernicus, ARIANTA – Polish Scientific and Professional Electronic Journals, 

POL-INDEX, PBN Polish Scholarly Bibliography), 3 статті – в інших виданнях, 8 

тез доповідей і матеріалів всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (156 найменувань на 16 

стор.) та додатків. Повний обсяг дисертації становить 236 сторінок, з яких 174 

сторінки основної частини, 50 рисунків, 28 таблиць, 4 додатки на 32 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

РОЗВИТОК ТА ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, 

ПАРАМЕТРІВ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ РІЧКИ ДЕСНА 

 

 

1.1 Основні методи та результати 

 

Вивчення процесів формування весняного водопілля є однією з найбільш 

актуальних проблем, так як від неї залежать можливості ефективного 

планування управлінням водними ресурсами та приведенням до мінімуму 

похибок прогнозування. Існує велика кількість робіт, присвячених 

дослідженню формування весняного водопілля. 

На перших етапах формування географічного напряму гідрології 

дослідники вирішували переважно прагматичні завдання уточнення 

розрахункових залежностей, не розглядаючи генетичні особливості 

гідрологічних процесів і явищ, що обумовлювались слабкою гідрологічною 

вивченістю. Різним був і рівень осереднення гідрологічних характеристик, що 

аналізувались [1]. 

Перші відомості про річку Дніпро знайдено у працях Геродота та Клавдія 

Птолемея (V ст. до н.е.). У давніх літописах, які відносяться до другої половини 

X ст., уже наведені дані про водний режим Дніпра. Термін «гідрологія» вперше 

з’явився в 1694 р. [2] в книзі під назвою «Гідрологія в трьох частинах», що 

містить «начала учения о водах», виданої Ебергардом Мельхіором у 

Франкфурті-на-Майні. В ній розміщено опис цілющих мінеральних джерел 

Вісбадена.  

Значний внесок у розвиток гідрології внесли роботи видатних російських 

і українських вчених. Класичними вважаються роботи О.І. Воєйкова «Климаты 

земного шара и в особенности России», де вперше наведена класифікація річок 

по джерелах живлення, робота В.М. Лохтіна «Механизм речного русла», 
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Е.М. Ольдекопа «Испарения с поверхности речного бассейна» і праця 

М.І. Максимовича «Днепр и его бассейн» [3-6]. В останній наведено важливі 

відомості щодо водопіль річки Десна, які узагальнено з літописів і творів 

стародавніх авторів. Навігаційно-описною комісією Міністерства шляхів 

сполучення під керівництвом П.О. Фадєєва були здійснені знімально-описні 

роботи на всіх великих річках Російської імперії, в тому числі на Десні. Надалі 

під керівництвом М. Максимовича видано карти масштабу 1:5 335, у 1895 р. – 

«Ріка Десна від гирла до с. Макошине» (84 аркуші), у 1903 р. – «Детальні плани 

р. Десна від с. Макошина до гирла р. Болви» (120 аркушів). Лохтін В.Т. 

досліджував вплив похилу водної поверхні, зміни водності потоку і опору 

розмиву ґрунтів, що складають русло річки, на рух наносів і формування 

руслових форм. У 1911 р. Е.М. Ольдекоп детально розглянув питання про 

вплив фізико-географічних чинників на випаровування та стік. Зазначено, що 

величина випаровування визначається кліматичними чинниками, а фізико-

географічні чинники призводять до відхилення в той або інший бік від 

середньої величини не більш ніж на 15 %, за винятком абсолютно виняткових 

умов. Ольдекоп Е.М. виявив, що вплив фізико-географічних чинників важко 

піддається математичному формулюванню [5]. 

Вагомі дослідження виконав Є.В. Оппоков. Його праця [7, 8] являє собою 

першу спробу, не тільки в російській, а й в іноземній літературі, паралельного 

дослідження багаторічного ходу коливань метеорологічних та гідрологічних 

елементів у басенйі р. Десна. В першій частині книги Є.В. Оппокова містяться 

історичні дані про вивчення багаторічного режиму річок та коливання 

метеорологічних елементів та рівнів, у тому числі й в басейні р. Десна, в зв’язку 

з питанням про можливе прогресивне обміління р. Дніпро [7]. В першу частину 

книги увійшло детальне дослідження атмосферних опадів, температури та 

коливання рівня в басейні р. Десна в м. Чернігів за період з 1876 по 1901 рр.. 

Досліджено місцеві умови стоку: клімат, рельєф, геологічна будова, ґрунти, 

відносне поширення орних, лісових і болотних земель. У видання входить карта 

басейну в масштабі 40 верст в 1 англ.д., де показано межі басейнів та 
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метеорологічні станції. Дані дослідження продовжено в другій частині книги 

[8], де наведено дані про опади, температуру та коливання рівнів води р. Десна 

за 1901-1908 рр. Середня кількість опадів за період 1884-1908 рр. становила 

537 мм., середня річна температура повітря – 5,9 °С. В роботі виявлено 

відхилення від норми в бік зростання весняного рівня води на р. Десна, які 

спостерігалися 10 разів (1888, 1889, 1893, 1895, 1896, 1897, 1900, 1905, 1907, 

1908 рр.). Оппоков Є.В. показав, що як позитивні, так і негативні відхилення від 

норми рівня води річок басейну безпосередньо та тісно пов’язані з 

відповідними їм відхиленнями від норми атмосферних опадів і температури в 

басейні річки. Тобто при відсутності помітних відхилень від норми 

атмосферних опадів і температури повітря бувають близькі до своєї норми і 

рівні води.  

У багатьох літературних джерелах наводяться якісні характеристики 

весен (ранні, пізні, дружні, затяжні) і зим (багатосніжні, малосніжні, суворі і 

стійкі, теплі, з відлигами) [9-12]. Під керівництвом С. Комарницького для всіх 

річок басейну Десни, які мають довжину не менше 10 верст, було складено 

каталог і графік водозбірних басейнів та довжини річок [13]. 

У монографії В.В. Салазанова [14] є посилання на А.І. Воєйкова, який 

писав, що знаючи висоту та щільність снігу, можна припустити яка кількість 

води надійде до річки при його таненні. Такі відомості можуть бути дуже 

корисні для судження про кількість води в річках, для чого потрібні також 

відомості про глибину промерзання ґрунту і про те, чи є на її поверхні крижана 

кірка. 

Основним джерелом відомостей про режим річок вважаються регулярні 

гідрологічні спостереження, які на більшості середніх річках України розпочато 

ще в семидесятих роках дев’ятнадцятого століття. Як відомо, в перших 

публікаціях матеріалів водомірних спостережень [15, 16], вміщено дані з 

1876 р., тобто з початку діяльності Навігаційно-описової комісії, яка була 

створена в кінці 1875 р. Перші відомості про водопілля в басейні р. Десна 

викладено в праці Г.І. Швеця [17]. Основну увагу приділено виявленню даних 
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спостережень, які до того часу ще не використовувалися в практиці 

розрахунків, а також відновленню даних про режим річок України, в тому числі 

і для річки Десни. Регулярні водомірні спостереження на Десні розпочалися в 

30-х рр. XIX ст. Початок регулярних спостережень за рівнями води на Десні 

був пов’язаний із роботою інженера Завадовського, який у 1838 р. розробив 

проект рейкового водомірного поста, схвалений Радою Київської округи шляхів 

сполучення [18]. Згідно з пропозицією Завадовського в 1839 р. встановлено 

водомірний пост на Десні (біля Новгорода-Сіверського). Швець Г.І. відмічає 

особливість у настанні максимальної витрати по довжині Десни в окремі роки в 

верхній і нижній частинах (нижче впадіння притоки р. Сейм). Басейн Сейму 

простягнувся зі сходу на захід (його площа становить майже половину площі 

Десни до гирла Сейму), а основна частина басейну Десни – з півночі на південь. 

Тому спостерігається деяка різниця в характері снігонакопичення в цих 

частинах басейну і головне неодночасність сніготанення, особливо в недружні 

весни. Внаслідок цього максимуми, сформовані у верхів’ї Десни й на Сеймі, 

тільки в окремі роки одночасно приходять («накладаються») в низову частину 

річки. Найвищий максимум на Десні відмічено в 1845 р. і його повторюваність 

оцінено один раз у 300 років. Очевидно, така ж повторюваність максимуму 

(1845 р.) була і в басейні Сейму (орієнтовно 5000 м
3
/сек) [17]. 

Увага до питань формування весняних водопіль з’явилася ще в кінці 

XIX ст. (О.І. Воєйков, М.А. Рикачов, Є.А. Гейнц та ін.) [3, 19-22]. У цих 

роботах наводяться в основному загальні відомості про основні чинники 

весняного водопілля: снігозапасах, крижаній кірці на поверхні ґрунту, 

температурі повітря, вологості ґрунту тощо. Відсутність же достатньої 

кількості спостережень за цими чинниками не дозволила вченим того часу 

продовжити і розширити дослідження щодо умов формування весняного 

водопілля. Перше дослідження снігового водопілля, що охопило всю 

Європейську частину колишнього СРСР, належить Д.І. Кочеріну і було 

виконано в 1926-1928 рр. Доведено, що розподіл стоку по території носить 

зональний характер. У 1927 р. Д.І. Кочеріним для Європейської частини СРСР 
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було вперше складено наступні карти: середнього багаторічного стоку, 

випаровування з поверхні річкових басейнів, карту коефіцієнтів середнього 

багаторічного стоку. Крім того, було вперше застосовано в практиці 

розрахунків стоку модульні коефіцієнти і створено метод обчислення 

мінливості середніх річних витрат. Проведені дослідження дозволили 

встановити мінливість модульних коефіцієнтів по території та в залежності від 

величини площі басейну. Було зібрано та оброблено відомості по 178 сніговим і 

зливовим максимальним витратам води річок і наведено їхню якісну та 

кількісну характеристику. Проте, при дослідженнях дуже серйозною 

проблемою була обмеженість надійних матеріалів про весняне водопілля і його 

чинники [23, 24]. 

За дослідженнями П.С. Кузіна [25] значна частина басейну р. Десна 

(нижня) лежить в зоні, яка характеризується тривалими відлигами в нестійкі 

зими. Дослідження показали, що коливання стоку пов’язані в основному з 

багаторічними коливаннями опадів і випаровування, а також з типами 

циркуляції повітряних мас. Для річок західної частини Європейської території 

СРСР, і зокрема р. Десна, П.С. Кузіним виділено три фази: дві багатоводні (з 

1922-1923 по 1932-1934 рр. та з 1947-1952 по 1958 рр.) тривалістю по 8-12 

років, та однією між вказаними багатоводними фазами тривалої маловодної – 

від 15 до 22 років [26]. За підрахунками П.С. Кузіна річний шар випаровування 

для басейну р. Десна до м. Чернігова складав 432 мм. 

У 60-80 роках XX ст. вивченням умов формування та розробленням 

методик довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля в 

басейні р. Десна займалися М.В. Рудометов [27-29], Є.І. Кочелаба [30] та ін. 

Рудометов М.В. при оцінюванні дружності розвитку водопілля врахував вплив 

варіаціїї погодних умов періоду сніготанення та стоку талої води на 

формування весняного максимуму [29]. Вагому роботу М.В. Рудометовим 

виконано для цілей довгострокового прогнозу гідрографа весняного водопілля 

р. Десна. Зазначено, що основні риси весняного гідрографа у м. Чернігова 

складаються в результаті формування на нижній ділянці басейну місцевої хвилі 
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талого і дощового стоку, накладання на неї хвилі, що сформувалася на основній 

притоці – р. Сейм, і хвилі, що приходить з верхньої частини басейну 

(м. Брянськ). Кочелабою Є.І. при порівнянні дат максимальних витрат по 

довжині Десни і Сейму показано, що провідну роль у формуванні максимальної 

витрати р. Десна у м. Чернігів відіграють суббасейни Десни: від м. Брянська до 

с. Розльоти та від витоку р. Сейм до с. Мутин. Запропонована схема дозволяє 

прогнозувати щоденні витрати р. Десна у м. Чернігова за даними про 

сніготанення за 10-15 діб до настання максимуму водопілля [30]. 

Детальну роботу особливостей формування максимального стоку на 

річках басейну Десни в період видатного водопілля 1970 року виконав 

Фоменко Я.А. [31]. У його роботі було виконано характеристику осінньо-

зимового періоду 1969/70 рр., а саме досліджено осінньо-зимове зволоження 

ґрунту, висоту снігового покриву та запас води в снігу. Показано, що 

основними вирішальними чинниками формування історично високого 

водопілля 1970 р. в басейні Десни виявились надзвичайно високі додатні 

середньодобові температури повітря (до 15-18 ºС) в основний період 

сніготанення та рясні опади (70-110 мм), які випали в кінці березня та протягом 

квітня. Наведено карти глибини промерзання ґрунту (см), запасу води в снігу 

(мм) та максимальної середньодобової інтенсивності елементарного притоку 

(водовіддачі) талих вод (мм/доб) в руслову мережу на річках басейну Десни в 

період весняного водопілля 1970 р. Дані карти представлені для всього басейну 

р. Десна, включаючи територію Російської Федерації. Однак ця інформація 

представлена лише для дослідження формування видатного весняного 

водопілля 1970 року, та знаходиться на паперових носіях. 

Водоласков В.П. для прогнозу надходження води до річкової мережі за 

даними про інтенсивність сніготанення і опадах з подальшим перетворення 

його в гідрограф стоку застосував математичну модель тало-дощового стоку 

Гідрометцентру, адаптовану до умов формування стоку на невеликих 

водозборах лісостепової зони Європейської території [32]. Використано дані 

гідрометеорологічних спостережень в басейні р. Десна за 1965-1991 рр. 



26 

Зазначено, що модель надала змогу побудувати досить надійну схему 

прогнозування витрат води для р. Десна з завчасністю до 5 діб. 

Робота В.І. Вишневського присвячена визначенню максимальних рівнів 

води, які визначають затоплення заплави р. Десна [33]. Розглянуто ділянку 

річки в межах України нижче м. Новгород-Сіверський. Водопілля 1917, 1931 та 

1970 рр. розглянуто в якості аналогів для встановлення розрахункового 

гідрографа. Отримано, що максимальна амплітуда коливання рівня води (8-

8,5 м) спостерігається на ділянці біля м. Чернігова. Вище та нижче по течії 

амплітуда зменшується, глибина затоплення заплави досягає 3-4 м. 

На сучасному етапі в багатьох роботах виконано дослідження як умов 

формування, так і аналіз багаторічних коливань характеристик весняного 

водопілля річки Десна (Ж.Р. Шакірзанова, Ю.О. Чорноморець, Є.Д. Гопченко, 

В.І. Вишневський та ін.) [34-39]. Однак робота Ж.Р. Шакірзанової [39] є 

узагальнюючою для території всієї України, а в роботі Ю.О. Чорноморець [34] 

аналіз багаторічної динаміки строків проходження водопіль виконано за двома 

періодами, при цьому, аналіз однорідності рядів спостережень не було 

проведено. Зрозуміло, що останній підхід не дозволяє отримати достовірні 

результати.  

Чорноморець Ю.О., у співавторстві з О.І. Лук’янець [40] розглядають 

просторово-часові зміни основних чинників весняного водопілля в сучасних 

умовах порівняно з періодом кліматичної норми (1961-1990 рр.) в басейні річки 

Десни. Для цілей роботи басейн р. Десни до Чернігова поділено на три часткові 

водозбори: від витоку до с. Розльоти, від с. Розльоти до м. Чернігів, від витоку 

до с. Мутин. Розглянуто такі чинники формування весняного водопілля: 

глибина промерзання, запас продуктивної вологи в шару ґрунту 0-100 см, запас 

вологи в снігу, опади у період сніготанення, шар стоку за період весняного 

водопілля. Авторами виявлено порушення однорідності гідрологічної 

інформації в рядах середньої річної температури повітря (за параметричним 

критерієм Стьюдента), у рядах річної суми опадів (за параметричним критерієм 

Фішера) та в рядах максимальних витрат води як за параметричними 
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критеріями Стьюдента та Фішера, так і за непараметричним критерієм 

Вілкоксона. 

В останні роки дослідженням строків проходження весняних водопіль у 

басейні р. Десна присвячені роботи Ж.Р. Шакірзанової та Ю.О. Чорноморець 

[39, 34]. У праці Ю.О. Чорноморець [34] виконано аналіз багаторічних 

коливань термінів проходження та тривалості весняного водопілля річок 

української частини басейну Десни. Проаналізовано максимальні витрати води, 

терміни настання та закінчення водопілля, його тривалість, дату проходження 

строкових максимумів. Аналіз виконано за двома періодами: з 1957 до 1988 

року та з 1989 до 2007 року. Шакірзанова Ж.Р. виконала аналіз умов 

формування весняних водопіль у різних фізико-географічних зонах України, 

строків їх проходження в багаторічному періоді, враховуючи сучасні зміни 

клімату, здійснила статистичну обробку та просторове узагальнення 

середньобагаторічних дат початку та настання максимальних витрат (рівнів) 

води весняного періоду. Період осереднення прийнято з початку спостережень 

за стоком води весняного водопілля по 1997 рік [39]. Згідно з карто-схемою, 

наведеною в її роботі, дати початку весняних водопіль у басейні р. Десна 

змінюються в північно-східному напрямку від 10 березня до 20 березня. 

Чорноморець Ю.О. [41] виконано типізацію ординат гідрографів 

весняного стоку за пентадами із запропонуванням найбільш прийнятної схеми 

припливу води до Київського та Канівського водосховищ від Прип’яті та Десни 

протягом весняного сезону. В роботі виконано перевірку на однорідність рядів 

спостережень лише з використанням статистичних методів оцінки: за 

параметричними критеріями Стьюдента та Фішера та за непараметричним 

критерієм Вількоксона. Отримані результати вказують на порушення 

однорідності, тому додатково автор у роботі наводить типізацію гідрографів 

для сучасного періоду (1991-2012 рр.). 

Дослідження багаторічної динаміки режиму живлення річки Десна, які 

виконано Ю.О. Чорноморець та В.В. Гребенем [37] показали, що впродовж 
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останніх двадцяти років величина сумарного підземного живлення річки зросла 

на 10% за рахунок відповідного зниження величини снігового живлення. 

Вагомі дослідження максимального стоку весняного водопілля та його 

прогнозування виконано Ж.Р. Шакірзановою у співавторстві з Є.Д. Гопченко, 

В.М. Бойко, Г.М. Андрієвською, В.А. Овчарук та ін. [39, 42-54]. Так, у роботі 

Є.Д. Гопченко в співавторстві з Ж.Р. Шакірзановою та Г.М. Андрієвською [44] 

запропоновано науковий метод довгострокового прогнозу максимальних витрат 

і рівнів води весняного водопілля, який реалізовано за допомогою 

комп’ютерного комплексу з представленням результатів у вигляді карт 

очікуваних величин максимального стоку. 

На сучасному етапі виконана ґрунтовна робота Ж.Р. Шакірзанової у 

вигляді монографії по довгостроковому прогнозуванню характеристик 

максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок та естуарій України 

[55]. У монографії викладено науково-методичні підходи щодо розробки 

ансамблевих територіальних довгострокових прогнозів гідрологічних 

характеристик весняного водопілля рівнинних річок і естуарій Причорномор’я. 

В основу методу прогнозів шарів весняного стоку та максимальних витрат води 

покладено принцип поділу сукупності років на групи водності за допомогою 

лінійної дискримінантної функції за комплексом гідрометеорологічних 

чинників, які зумовлюють процеси формування весняного водопілля. Прогноз 

представляється у вигляді карт очікуваних модульних коефіцієнтів шарів стоку 

та максимальних витрат води, строків проходження весняних водопіль, а також 

ймовірності їхньої повторюваності за багаторічний період. Також у роботі 

виконано просторове узагальнення середньобагаторічних величин запасів води 

в сніговому покриві, весняних опадів, глибини промерзання та індексів 

зволоження ґрунтів. Однак ця робота є узагальнюючою для рівнинних річок 

України. Для обгрунтування просторового довгострокового прогнозу 

характеристик весняного водопілля залучено й гідрометеорологічну 

інформацію по басейну р. Десна, що знаходиться на території Російської 

Федерації. Однак басейн річки Десна картографічно представлений в межах 
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України. В роботі представлені карти розподілу по території: 

середньобагаторічних дат початку весняного водопілля, середньобагаторічної 

тривалості весняного водопілля (в добах), середньобагаторічних величин 

максимальних запасів води в сніговому покриві (мм), середньобагаторічних 

величин максимальних глибин промерзання ґрунтів (см), середньобагаторічних 

величин шарів стоку весняного водопілля тощо. Просторовий розподіл 

гідрометеорологічних характеристик представлено на паперових носіях.  

Дослідженнями максимального весняного стоку в басейні р. Сейм 

займалася В.М. Бойко [56]. Автором розроблена регіональна методика для 

обчислення максимальних витрат води весняного водопілля різної ймовірності 

перевищення для басейну р. Сейм і прилеглих до нього водозборів, яка 

базується на генетичній формулі стоку А.М. Бефані. 

У роботі П.С. Лозовіцького [57] досліджено зміни термічного режиму, 

атмосферних опадів і внутрішньорічного стоку в басейні р. Десна. Отримані 

результати вказують на підвищення максимальної, мінімальної, середньорічної 

температури повітря в басейні Десни за період з 1959 по 2011 рр. Річна сума 

опадів у басейні Десни за період 1971-2010 рр. стала дещо більшою ніж була до 

1970 р. Їхня кількість зросла в період весняного водопілля та восени. 

Середньомісячні витрати води весняного водопілля за 1884-1940 рр. є вищими 

як за весь період спостережень, так і за останні 40 років. У роботі використано 

хронологічні графіки, рівняння регресії, метод лінійного тренду. 

У роботі М.М. Сусідко [58] виконано районування території України за 

ступенем гідрологічної небезпеки шляхом узагальнення багаторічних 

характеристик весняного водопілля та дощових паводків. Басейн р. Десна 

віднесено до фізико-географічного району Середнього Придніпров’я з 

весняними водопіллями. Максимальний модуль стоку 1% ймовірності 

перевищення склав 0,2-0,4 м³/(с∙км²). 

25 лютого 2010 року розпорядженням Секретаря Ради національної 

безпеки України була створена міжвідомча робоча група з питань мінімізації 

можливих негативних наслідків льодоходу, водопілля та паводків 2010 року. 
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Однією з задач цієї групи було провести розрахунок зон затоплення в басейні 

р. Десна [59]. Отримано зони максимально можливих (1% забазпеченості) 

затоплень у басейні р. Десна. Складено тематичні карти, що відображають 

загальну картину можливих наслідків весняного водопілля 2010 року в Україні. 

Основний результат показує, що руйнування дамби Київської ГЕС не 

призводить до катастрофічного затоплення житлових і промислових приміщень 

більшого за масштабами, ніж водопілля 1970 року. 

Ободовським О.Г. досліджено зміни водності р. Десна та виконано 

розрахунки руслоформуючих витрат води за різними підходами у відповідності 

до різних фаз водності річки [60]. Встановлено, що методика М.І. Маккавеєва 

краще за витрати води при bankfull і за К.В. Гришаніним підходить для оцінки 

впливу змін водності на формування руслоформуючої витрати. Аналіз 

багаторічних коливань водності проведено для середнього та максимального 

стоку води. Для оцінення їх просторово-часової динаміки використано метод 

інтегральних кривих відхилень. Виявлено асинфазність у часових змінах 

середнього та максимального стоку води. Показано, що об’єм водопілля 

скоротився на 11% впродовж останніх десятиліть, тобто його висота та об’єм 

зменшились. 

У прикордонних районах басейну р. Десна виконано спільні дослідження 

українських, російських та білоруських вчених. Лепіх Я.І. (Одеський 

національний університет імені І. І. Мечникова) та інші українські дослідники, 

В.І. Аверченков (Брянський державний технічний університет (Російська 

Федерація)) та Ю.В. Кришнев (Гомельський державний технічний університет 

імені П.О. Сухого (Республіка Білорусь.)) [61, 62] при аналізі водного режиму 

річок басейну р. Десна використали дані багаторічних спостережень змін рівня 

води в прикордонних областях України, Республіки Білорусь і Російської 

Федерації. Зазначено, що основними умовами формування катастрофічного 

водопілля в басейні річки Десна є: випадіння великої кількості опадів у 

зимовий період; суворі та тривалі зими, які сприяють накопиченню зимових 

опадів у басейні; накопичення значних запасів снігу; значне промерзання 
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ґрунтів, що сприяє швидкому стіканню води по схилах водозбору; інтенсивні 

процеси танення одночасно по всьому басейну річки [61]. 

Зацерковним В.І. розглянуто підходи до створення геоінформаційного 

середовища для моніторингу і прогнозування стану водних ресурсів та 

наведена методика дослідження якості води за допомогою інтегрального 

екологічного показника [63]. У роботі з використанням ГІС було змодельовано 

зміну берегової лінії внаслідок підйому рівня води. 

Методики прогнозування дат встановлення льодоставу на ділянках 

р. Десна біля с. Розльоти та р. Сейм біля с. Мутин, які розроблено на основі 

фізико-статистичного методу подано в роботі Л.О. Лемех та О.І. Лук’янець 

[64]. Було проведено оцінювання розроблених методик за показником 

ймовірності неперевищення допустимої похибки Р (%). Показано, що для 

ділянки р. Десна біля с. Розльоти Р становить 86 %, а для ділянки р. Сейм біля 

с. Мутин – 75 %.  

Апухтіним О.В. досліджено сучасні зміни умов формування весняного 

водопілля річок Курської області та його прогнозування для попередження 

ризиків затоплення території [65-67]. Аналіз виконано для правої притоки річки 

Десна – басейну річки Сейм у межах Курської області. Зазначено, що в останні 

десятиліття спостерігається значне зниження величини шару стоку весняного 

водопілля. Оцінювання зміни основних гідрометеорологічних величин, що 

впливають на формування шару стоку весняного водопілля, проводилося з 

використанням інтегральних кривих відхилень. Періоди зростання та спаду 

модульних коефіцієнтів шару стоку та середньої температури зимових місяців 

практично синхронні. Зазначено, що починаючи з 1995-1998 рр. зменшується 

запас води в снігу та крижаній кірці. Також, відмічається відхилення сум 

атмосферних опадів, що випали в завершальну фазу водопілля від середнього 

значення в бік збільшення. Виявлено, що в даний час знижується кількість 

опадів, які безпосередньо беруть участь у формуванні величини шару стоку 

весняного водопілля та його максимальних витрат. Показано, що сучасні зміни 

умов формування стоку обумовлені в першу чергу кліматичними чинниками 
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(загальне підвищення температурного фону зимового періоду і частіші відлиги, 

а також зниження запасу води в снігу і зміна кількості опадів в різні фази 

водопілля). Проте в роботі зазначено, що, незважаючи на виражену динаміку 

описаних явищ, стверджувати про їх незворотність як мінімум передчасно, і 

швидше за все, помилково. Розроблено серію карто-схем зон затоплення 

території м. Курська водами весняного водопілля різної забезпеченості [66]. 

Апухтіним О.В. для оцінювання динаміки багаторічних коливань 

гідрометеорологічних величин застосувано метод лінійних трендів, за 

допомогою яких можливо виявити нестаціонарність гідрологічних 

характеристик. Розглянуто період з 1945 р. та виявлено, що на всіх 

гідрологічних постах у басейні р. Десна максимальні строкові витрати води 

неоднорідні і мають виражену тенденцію до зниження. Інші розглянуті 

характеристики (тривалість водопілля, шар стоку водопілля та модуль річного 

стоку) мають більш неоднозначний розподіл по досліджуваній території. Так, 

гідрологічні пости, розміщені на самій річці Десна, мають однорідні дані по 

іншим показникам, а пости, розміщені на річці Сейм – є однорідними тільки 

для модуля річного стоку. Але автором зазначено, що застосований метод 

лінійних трендів малоінформативний. Його застосування дозволило виявити 

направленість і статистичну значимість змін елементів весняного стоку, але 

робити обґрунтовані висновки про причини змін зарано [67]. 

Виявленню сучасних тенденцій максимального стоку води весняного 

водопілля із застосування різних методів, які мають відмінні властивості 

присвячені роботи Л. О. Горбачової та ін. [68-72], а також роботи [73,74]. 

Більш детально отримані нами результати щодо просторово-часової 

мінливості максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна 

наведено в розділі 3. Також у наших роботах [75,76] виконано класифікацію 

гідрографів р. Десна за подібною формою з аналізом кліматичних чинників 

їхнього формування. Отримані результати більш детально представлено в 

розділі 4.  
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Також, для цілей прогнозування весняних водопіль та просторового 

узагальнення гідрометеорологічних характеристик широко використовуються 

картографічні матеріали. У керівному документі [77] вміщено перелік карт, 

необхідних при прогнозуванні: карти гідрографічної мережі з розташуванням 

пунктів гідрометеорологічних спостережень; карти багаторічного розподілу 

чинників річкового стоку (карти норми найвищої за зиму висоти снігового 

покриву, карти норми максимального запасу води в сніговому покриві, карти 

середніх багаторічних строків настання фаз льодового режиму тощо); карти 

затоплення населених пунктів і прирічкових територій при проходженні 

максимальних витрат різної розрахункової забезпеченості; карти, що 

характеризують фізико-географічні умови річкових басейнів України (карти 

орографії, ґрунтового і рослинного покриву, річкового стоку тощо) тощо.  

 

 

1.2 Методологічні засади та алгоритм досліджень 

 

Гідрологічний аналіз зазвичай заснований на використанні добре 

розроблених принципів гідродинаміки, термодинаміки та статистики. Проте, 

центральною проблемою в гідрологічному аналізі є застосування цих 

принципів у природному середовищі, який відрізняється неоднорідністю, 

слабкою освітленістю спостережень і лише часткової вивченістю. Аналізовані 

явища зазвичай не піддаються плануванню і контролю. Аналіз виконується з 

метою отримання інформації про просторово-часову мінливість гідрологічних 

змінних величин, регіональних узагальнень і виявлення взаємозв’язків між 

змінними величинами. Для гідрологічного аналізу можуть використовуватися 

детерміністичний, параметричний, імовірнісний і стохастичний методи. Аналіз, 

заснований на детерміністичному підході, виявляє закономірності, які 

описують фізичні та хімічні процеси. При параметричному підході аналіз 

виконується за допомогою порівняння гідрологічних даних, які спостерігаються 

в різних пунктах і в різний час. При імовірнісному підході аналізується частота 
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появи різних значень гідрологічних змінних. При стохастичному підході 

аналізуються як послідовність, так і частота появи різних величин, часто з 

використанням методів, заснованих на дослідженні часових рядів. Результати 

аналізу дозволяють накопичувати документування, яке підтверджує 

динамічний, нелінійний характер гідрологічного циклу. В разі екстремальних 

явищ головний інтерес представляє не те, що вже відбулося, а ймовірність 

повторення цього явища в будь-якому місці в майбутньому [78]. 

У дисертаційній роботі використано детерміністичний підхід, який 

дозволяє на фізичному рівні вивчати закономірності умов формування водного 

стоку та їхні зміни в часі та просторі. Одним із перших, хто запропонував 

використовувати детерміністичний підхід був В.Г. Глушков. Ним подано ідею 

географо-гідрологічного методу, в якому особливу увагу приділено 

ландшафтним підходам [79]. Глушков В.Г. вперше в історії вітчизняної 

гідрології зазначив необхідність вивчення вод суші на генетичній основі, в 

залежності від природних умов, в яких ці води протікають, підкресливши 

важливу роль фізико-географічних чинників. На жаль, у зв’язку з обмеженістю 

та відсутністю надійної гідрологічної інформації на той час, цей метод піддався 

критиці та був проігнорованим. Тому на заміну прийшли статистичні методи 

розрахунків. Однак, незважаючи на велику кількість розрахункових формул та 

статистичних методів, знайти логічне математичне пояснення для 

гідрологічних процесів не завжди можливо. Тому, з подовженням рядів 

спостережень вчені почали використовувати комплексний підхід та поряд із 

статистичними методами долучати географо-гідрологічні. В Україні серед 

гідрологічних досліджень використовують ландшафтно-гідрологічний аналіз, 

методологічні підходи та практичне застосування якого розвиває в своїх 

дослідженнях В.В. Гребінь [1]. Горбачовою Л.О. розроблено методологічні 

основи комплексного гідролого-генетичного аналізу, які дозволяють 

виконувати оцінювання сучасних та можливих майбутніх змін водного стоку 

річок [80]. Актуальність детерміністичного підходу підтверджується в роботах 

Кундцевіча і Робсона [81, 82] в яких доведено, що статистичні критерії для 
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аналізу рядів спостережень унаслідок особливостей гідрологічних рядів 

повинні застосовувати із залученням графічних методів та історичних данних.  

У закордонній літературі детерміністичний підхід представлено 

графічними методами: графіки кореляційного зв’язку, гістограми, сумарні 

криві, подвійні сумарні криві, інтегральні криві відхилень, хронологічні графіки 

тощо. Річард МакКуен (McCuen Richard H.) у роботі [83] описує прості графічні 

методи, які використано для первинного аналізу часових рядів. Автор пояснює, 

що такі методи дозволяють аналізувати фізичні причини неоднорідності рядів 

спостережень. У роботі [84] до графічних методів віднесено графіки: частоти 

появи величини, гістограми, ймовірнісні тощо. Переважна більшість наукової 

літератури серед усіх графічних методів надає перевагу методам сумарної та 

подвійної сумарної кривої, а також інтегральної кривої відхилень. У 

керівництвах ВМО з гідрологічної практики (окрім останнього за 2009 р.) 

сумарна та подвійна сумарна криві є основними методами, які рекомендують 

застосовувати під час аналізу рядів спостережень за атмосферними опадами 

[80]. На сучасному етапі Л.О. Горбачовою [80] запропоновано для 

детерміністичного підходу використовувати термін «гідролого-генетичний 

аналіз».  

У роботі для дослідження чинників, параметрів та сучасних тенденцій 

максимального стоку води весняного водопілля річки Десна використано 

гідролого-генетичний аналіз, основні положення якого було розроблено 

Л.О. Горбачовою [85]. Вибір для дослідження цього методологічного підходу 

обумовлюється його головним принципом, а саме отриманням обґрунтованих і, 

відповідно, більш достовірних оцінок водного стоку річок, який реалізується 

шляхом одночасного застосування декількох методів із подальшим аналізом 

отриманих результатів. Основними методами, які застосовуються при 

гідролого-генетичному аналізі є графічні методи. Однак при цьому 

застосовують і такі методи як філософські, статистичні, ймовірнісні, 

порівняння, узагальнення, синтезу, аналогії, ГІС-технології тощо. Отже, 

виходячи з мети, завдань та методів у роботі застосовано наступний алгоритм 
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реалізації гідролого-генетичного аналізу щодо з’ясування просторово-часових 

закономірностей максимального стоку весняного водопілля р. Десна, а також 

кліматичних чинників його формування: 

– оцінювання однорідності й стаціонарності гідрометеорологічних рядів 

спостережень (сумарна крива, інтегральна крива відхилень, суміщені 

хронологічні графіки, метод лінійних трендів); 

– аналіз просторово-часової мінливості гідрометеорологічних 

характеристик у басейні р. Десна (інтегральна крива відхилень, суміщені 

хронологічні графіки); 

– розрахунок характеристик максимального стоку весняного водопілля 

різної ймовірності перевищення (криві ймовірнісного розподілу); 

– класифікація гідрографів весняного водопілля (критерій геометричної 

подібності та середньої Евклідової відстані між значеннями пари гідрографів); 

– оцінювання параметрів та гідрометеорологічних умов формування 

гідрографів різних класів (графіки коливання суми добових температур повітря 

та опадів за період додатніх (з липня) та від’ємних температур, а також за 

період від переходу температури повітря через  °С до піку весняного водопілля, 

індекс глибини промерзання ґрунту, індекс запасу води в снігу, індекс вологості 

ґрунту та індекс сніготанення); 

– побудова карт просторового розподілу гідрологічних характеристик із 

використанням ГІС-технологій (ArcGIS 10.1, принцип неперекривання 

водозборів річок, інтерполяційні поверхні). 

Методичні підходи щодо оцінки однорідності і стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень на основі гідролого-генетичних методів були 

розроблені в роботі Л. О. Горбачової [85]. Більшість країн світу користується 

методами і способами, які викладені в керівництві з гідрологічної практики 

ВМО [78]. Автор виявила, що загальновживані у вітчизняних дослідженнях 

узагальнені статистичні критерії Фішера та Стьюдента так само, як і класичні, 

не можуть бути рекомендовані для оцінки однорідності та стаціонарності 

гідрологічних рядів спостережень. Застосування гідролого-генетичних методів 
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оцінки однорідності і стаціонарності рядів розкриває фізичні причини 

неоднорідності. 

До гідролого-генетичних методів відносяться сумарні криві, вигляд яких 

(наявність чи відсутність переломної точки) дозволяє виявити вплив 

антропогенних чинників або прояви глобальних кліматичних змін на 

формування річкового стоку води. 

Згідно з [86] сумарна крива (mass curve) це крива накопиченої кількості як 

функція часу. У роботі Л. О. Горбачової [80] зазначено, що метод сумарної 

кривої було розроблено У. Ріпплом, який у 1883 році опублікував своє 

дослідження щодо визначення оптимальної ємності водосховища. В основі 

побудови сумарної кривої лежить вісь ординат зі шкалою для зростаючих 

значень витрат та вісь абсцис – з періодами, які послідовно йдуть в 

календарному порядку. В результаті послідовного накопичення витрат 

отримуємо сумарну криву витрат. Будь-яка ордината такої кривої 

безпосередньо дає кількість води, яка протекла від початку досліджуваного 

періоду. 
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де W – сумарний водний стік річки за період часу Т; 

w(t) – водний стік t-го року.  

За цією ж аналогією будувалися сумарні криві інших 

гідрометеорологічних характеристик, таких як опади, температура повітря, 

максимальний запас води в снігу тощо. 

Якщо на сумарній кривій гідрометеорологічних характеристик не буде 

виявлено будь-яких суттєвих точок перелому напрямків кривих, то можна 

стверджувати, що процесс формування основних характеристик весняного 

водопілля на досліджуваній території є однорідним (що свідчить про 
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відсутність впливу як антропогенних чинників, так і прояву глобальних 

кліматичних змін), і навпаки [87]. 

Багаторічні коливання метеорологічних і гідрологічних характеристик 

впливають на навколишнє середовище, а також на господарську діяльність 

людини. Їх аналіз має теоретичне і практичне значення. Серед найбільш 

принципових питань при узагальненні часових рядів гідрометеорологічних 

характеристик вважається вивчення особливостей циклічних коливань. В 

часовому коливанні кліматичні та гідрологічні характеристики мають 

властивість чергування фаз росту та фаз спаду, утворюючи циклічний характер 

коливання досліджуваного елемента зі змінними за тривалістю фазами [88]. 

Для оцінки циклічних коливань (синхронності або асинхронності) і змін 

гідрометеорологічних характеристик у часі та по території застосовують такі 

методи як: автокореляційний та спектральний аналіз, інтегральні криві 

відхилень, згладжування рядів спостережень шляхом ковзаючих n-річок, 

біноміальне осереднення, хронологічний графік [89,90]. Однак у роботах 

[1,90,91] показано, що найприйнятнішим методом є інтегральна крива 

відхилень, оскільки дозволяє чітко визначати межі фаз водності. Крім того, за 

аналізом інтегральних кривих відхилень можна простежити динаміку розвитку 

циклів водності щодо лінії часу та виявити якісну та кількісну тенденцію їхніх 

змін. Також застосування інтегральних кривих відхилень розкриває широкі 

можливості при аналізі однорідності вибіркових даних гідрометеорологічних 

характеристик. 

Згідно з [86] інтегральна крива відхилень (residual mass curve) – це графік 

послідовного накопичення відхилень від заданої вихідної величини, наприклад 

арифметичного середнього, в залежності від часу або дати. 

Спосіб обчислення інтегральної кривої відхилень полягає в тому, що 

спочатку для даного ряду спостережень виконується обчислення модульних 

коефіцієнтів: 

 

серii
Q/QK = ,      (1.2) 
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де Kі – модульний коефіцієнт;  

Qі – значення і-го члену ряду; 

Qсер – середнє арифметичне значення [90,92]. 

Потім визначаються їх відхилення від середнього Kі -1. Далі проводиться 

побудова інтегральної кривої відхилень шляхом послідовного накопичення цих 

відхилень: 

 

(Kі -1) = f(i).      (1.3) 

 

Таким чином, інтегральна крива відхилень являє собою зростаючу суму 

відхилень модульних коефіцієнтів від середнього багаторічного значення, або 

норми (Ксер=1) на кінець кожного і-го року. Відхилення від середнього за будь-

який інтервал часу характеризується тангенсом кута нахилу до горизонтальної 

прямої, що з’єднує точки початку та кінця інтервалу, та чисельно визначається 

шляхом ділення різниці кінцевої (Ік) та початкової (Іп) ординат кривої на 

кількість років в інтервалі n  1, тобто Ксер-1=(Ік-Іп)/n. Тому ділянка 

інтегральної кривої з нахилом угору та з додатнім значенням (Ксер-1) відповідає 

багатоводній фазі циклічних коливань стоку (або загалом фазі підвищених 

значень), а ділянка з нахилом униз та з від’ємним значенням (Ксер-1) відповідає 

маловодній фазі (або фазі понижених значень). Отже, тангенс кута нахилу будь-

якої ділянки інтегральної кривої відхилень, а відповідно, й величини (Ксер-1) та 

Ксер не залежать від початкового моменту її побудови, а лише від прийнятого 

співвідношення вертикального та горизонтального масштабів. Тому положення 

вісі абсцис немає жодного значення, і при знаходженні (Ксер-1) ми можемо 

вимірювати величини ординат Ік та Іп від будь-якої горизонтальної лінії. Таким 

чином, вертикальна шкала навіть не потрібна, а потрібен лише вертикальний 

масштаб, який відкладається від будь-якого положення нуля [92]. Однак для 

зручності порівняння циклічних коливань стоку (або інших чинників) на різних 

пунктах із різними періодами спостережень положення вісі абсцис краще 
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встановлювати із загальної для всіх пунктів умови рівності сум додатних і 

від’ємних відхилень від вісі, для чого усі ординати кривої зрізаються на 

величину 

 

а =  / n,                                                       (1.4) 

 

де  – являє собою алгебраїчну суму всіх ординат початкової інтегральної 

кривої;  

n – кількість років ряду . 

Для того щоб можна було порівняти багаторічні коливання стоку різних 

річок проводиться виключення впливу тимчасової мінливості стоку, що 

відображається коефіцієнтом варіації (мінливості) ряду спостережень (Cv), 

тобто інтегральні криві наводяться у нормованих відхиленнях [93]. Отже, 

ординати нормованої інтегральної кривої відхилень на кінець і-го року 

визначаються за формулою: 

 

)t(f
C

)1)t(k(

v

T

1t
=

-∑
=

,    (1.5) 

 

де Cv – коефіцієнт варіації середньорічного водного стоку; 

k(t) = Q(t)/Q0 – модульний коефіцієнт; 

Q(t) та Q0 – середньорічна витрата води t-го року та середня витрата води 

за період часу Т. 

Використання інтегральних кривих відхилень дає уявлення про циклічні 

коливання без ефекту зміщення кордонів між фазами циклів великої та малої 

тривалості. 

Суміщені хронологічні графіки – графічне представлення зміни того чи 

іншого параметра в часі. По вісі х відкладаються значення часу t (безперервно 
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або у вигляді інтервалів), а по вісі у – значення досліджуваної характеристики 

(хі): 

 

xi=f(t).     (1.6) 

 

Суміщені хронологічні графіки гідрометеорологічних характеристик 

дозволяють виявити ступінь синхронності / асинхронності (співпадіння / 

неспівпадіння коливань стоку окремих років на різних річках) багаторічних 

коливань досліджуваного явища на різних водотоках в межах одного 

гідрологічно-однорідного басейну. В свою чергу, синхронні коливання 

вказують на однорідність кліматичних умов формування водного стоку. 

Для порівняння результатів графіки гідрометеорологічних характеристик 

будуватимуться в модульних коефіцієнтах (K) згідно до 

 

A/AK
i

= ,                                                        (1.7) 

 

де Аi – значення i- го елемента ряду; 

Ā – середнє значення ряду. 

Одним із етапів роботи була перевірка досліджуваних 

гідрометеорологічних характеристик на стаціонарність за допомогою оцінки 

статистичної значимості лінійного тренду. Статистично значимі лінійні тренди 

в ході багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик свідчать про 

те, що має місце статистична неоднорідність у часі або, що, те ж саме, 

нестаціонарність розглянутих гідрологічних характеристик, тому що в цьому 

випадку закономірно змінюється в часі середнє значення [94]. У роботі [95] 

відзначається, що «…оценка трендов – процедура диагностическая, и 

результаты оценивания линейных, параболических, гармонических и любых 

других трендов не могут служить основой для прогноза предстоящих 

изменений климата посредством их формальной экстраполяции». 



42 

Статистична значимість чи незначимість лінійних трендів, яка вказує 

відповідно на нестаціонарність та стаціонарність багаторічних коливань 

гідрометеорологічних характеристик визначається на основі значимості 

коефіцієнта кореляції (R) [94]. При цьому, оцінюється коефіцієнт кореляції 

такої залежності по відношенню до випадкової середньої квадратичної похибки 

(σR):  

 

R/σR ≥ β.      (1.8) 

 

При 5 % рівні значимості або при 95 % довірчої межі β = 2. Якщо в 

результаті вищевказаних розрахунків виявиться, що тренд значимо (при даному 

рівні значущості) відрізняється від нуля, тобто подвійна середня квадратична 

похибка коефіцієнту кореляції значно менша коефіцієнту кореляції, то це 

вказує на нестаціонарність багаторічних коливань гідрометеорологічних 

характеристик, тобто на неоднорідність їх у часі, та навпаки, якщо 2 R  R – їх 

однорідність у часі.  Середня квадратична похибка коефіцієнта кореляції 

лінійного тренда визначається за формулою: 

 

( ) 1n/R1σ 2

R
--= ,     (1.9) 

 

де n – загальна кількість членів ряду. 

У [78] сказано, що використовувані при аналізі дані необхідно оцінювати з 

точки зору початкових задач, тривалості та повноти рядів наявних 

спостережень. Крім того, вони повинні задовольняти таким статистичним 

критеріям, як випадковість, незалежність, однорідність і стаціонарність. 

Оскільки гідрологічні явища характеризуються значною мінливістю, 

випадковістю та невизначеністю, слід визнати, що статистичний аналіз 

гідрологічних даних не завжди дає правильний результат. 
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Для аналізу форм гідрографів річки Десна була використана методика 

класифікації гідрографів за подібною формою розроблена Б.Ф. Христюком [96]. 

Методика використовує два незалежних критерія аналогічності: критерій 

геометричної подібності (ρ) та критерій середньої Евклідової відстані між 

значеннями двох гідрографів (η). Критерії ρ та η використовуються в 

метеорологічних дослідженнях для класифікації синоптичних процесів [97,98]. 

У роботі Б.Ф. Христюка [96] зазначено, що застосування критеріїв ρ та η для 

класифікації гідрографів можливе, оскільки різниця між даними спостережень 

за станом атмосфери за певний проміжок часу на відповідній території та 

даними спостережень за водним стоком річки на гідрологічному посту полягає 

в тому, що в першому випадку це багатовимірні поля, а в другому – 

одновимірні. У такому підході вибірка гідрографів за весь період спостережень 

представлена у вигляді матриці Q з елементами Qij, які відповідають значенням 

витрат води в i-ту дату j-го року: 

 

KNKj2K1K

N2j22221

N1j11211

Q...Q...QQ

..................

..................

Q...Q...QQ

Q...Q...QQ

Q  ,    (1.10) 

 

де i = 1, 2, ..., К – дати; j = 1, 2, …, N – роки. 

Критерій ρ дозволяє оцінити геометричну подібність двох гідрографів по 

знаку відхилень відносно осередненого гідрографу за багаторічний період: 

 










nn

nn
 ,      (1.11) 

 

де n+ – кількість дат, в які знаки відхилень співпадають; n- – кількість дат, 

в які знаки відхилень протилежні. Значення критерію перебуває в межах -1≤ 
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ρ≤1. Критерій η є середньою евклідовою відстанню між значеннями двох 

гідрографів: 

 





K

i

ilij QQ
K 1

2)(*
1

 ,      (1.12) 

 

де Qij та Qil – значення витрат води в i дату гідрографів j та l років.  

Значення критерію η більше або дорівнює 0. 

Критерії ρ та η для кожної пари гідрографів розраховуються у вигляді 

квадратних матриць розміром NхN. Елементи головної діагоналі матриці 

критерію ρ дорівнюють 1, а критерію η – 0. 

При зачисленні гідрографів j та l років до одного класу мають місце 

наступні три випадки: 

- гідрографи мають добру подібність коли значення критеріїв ρ та η є 

одночасно оптимальними як для гідрографу j року по відношенню до 

гідрографу l року так і навпаки; 

- гідрографи мають добру або задовільну подібність коли значення 

критеріїв ρ та η є одночасно оптимальними для гідрографу j року по 

відношенню до гідрографу l року, а навпаки – ні. При незадовільній подібності 

необхідно виконувати пошук років, для яких критерії ρ та η є одночасно 

максимально наближеними до їхніх оптимальних значень; 

- значення критерію ρ для гідрографу j року є оптимальним по 

відношенню до одного року, а значення критерію η – до іншого. У даному 

випадку також необхідно виконувати пошук років, для яких критерії ρ та η є 

одночасно максимально наближеними до їхніх оптимальних значень. 

Розрахунки матриць критеріїв ρ та η, а також встановлення років із 

максимальними та мінімальними значеннями критеріїв ρ та η виконуються 

завдяки програмі «Analog», яка була розроблена Б.Ф. Христюком [96].  

У нашій роботі [76] для аналізу умов формування гідрографів весняного 

водопілля р. Десна було запропоновано використати суми добових температур 
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повітря та опадів за період додатніх (з липня) та від’ємних температур, а також 

за період від переходу температури повітря через 0
º
С до піку весняного 

водопілля, індекс глибини промерзання ґрунту, індекс запасу води в снігу, 

індекс вологості ґрунту та індекс сніготанення, які розраховують за наступними 

формулами: 

- індекс глибини промерзання ґрунту (FDSI): 

 









P

TFDSI

,      (1.13) 

 

де ∑Т
 –

 та ∑Р
 –

 – відповідно сума добових температур повітря та опадів за 

період від’ємних температур; 

- індекс запасу води в снігу (SWEI): 

 

  PTSWEI * ;     (1.14) 

 

- індекс вологості ґрунту (SMCI): 
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,       (1.15) 

 

де ∑Т
 +

 та ∑Р
 +

 – відповідно сума добових температур повітря та опадів за 

період додатніх температур (з липня); 

- індекс сніготанення (SMI):  

 

   TP ff
SMI *

,     (1.16) 

 

де ∑Тf
 +

 та ∑Рf
 +

 – суми добових температур повітря та опадів за період від 

переходу температури повітря через 0
º
С до піку весняного водопілля. 
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Перш ніж оцінювати однорідність, згідно з [94], потрібно спочатку 

провести приведення гідрометеорологічних рядів спостережень до 

багаторічного періоду відповідно до [99] і тільки після цього приступити до 

оцінки гідрологічної та статистичної однорідності та стаціонарності 

приведених до багаторічного періоду даних спостережень. 

При недостатності даних гідрометричних спостережень ряди необхідно 

приводити до багаторічного періоду із залученням даних спостережень у 

річках-аналогах [100, 101]. Приведення до багаторічного періоду гідрологічної 

характеристики здійснюються у випадках, коли середня квадратична похибка 

розрахункового значення гідрологічної характеристики не перевищує 10% для 

річного та сезонного стоку та 20% – для максимального та мінімального стоку. 

При виборі річок-аналогів необхідне виконання наступних умов: 

- географічна близькість розташування водозборів; 

- подібність кліматичних умов; 

- однорідність умов формування стоку, однотипність ґрунтів і 

гідрогеологічних умов (дренування підземних вод), по можливості, подібність 

залісеності, заболоченості, розораності; 

- відсутність антропогенних чинників істотно спотворюючих 

гідрологічний режим річок (підпір, регулювання стоку, скиди, зрошування та 

інші потреби); 

- наявність синхронності в коливаннях гідрологічних характеристик; 

- висока якість спостережень у пунктах-аналогах; 

- достатня тривалість спостережень, що перевищує тривалість 

спостереження в досліджуваному або розрахунковому створі [99].  

Приведення гідрометеорологічних рядів і їх параметрів до багаторічного 

періоду буде здійснено на основі застосування методу парної регресії за даними 

річок-аналогів. Цей метод полягає в розрахунку рівняння регресії, за яким, 

використовуючи дані річки-аналога, будуть відновлені потрібні кількісні 

характеристики стоку, при умові, що [99, 102]: 
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n ≥ 6-10; R ≥ Rкр; R/σR ≥ Aкр; k/σk≥ Bкр ; у/σy≥Скр,   (1.17) 

 

де n – число спільних років спостережень основної річки та річки-

аналога; 

R – коефіцієнт парної або множинної кореляції між значеннями стоку 

основної річки та значеннями стоку в річках-аналогах; 

Rкр – критичне значення коефіцієнта парної або множинної кореляції (як 

правило приймається ≥ 0,7); 

σR – середня квадратична похибка коефіцієнта кореляції; 

k – коефіцієнт рівняння регресії; 

σk – середня квадратична похибка коефіцієнта регресії; 

у – відновлене значення гідрологічної характеристики; 

σy – середня квадратична похибка відновленого значення гідрологічної 

характеристики; 

Aкр, Bкр і Скр – відповідно критичні значення відношень R/σR , k/σk і у/σy (як 

правило, приймаються ≥ 2,0, що забезпечує, що найменше, 95%-ий рівень 

надійності розрахунків). Якщо хоча б один із коефіцієнтів рівняння регресії не 

задовольняє умові (1.17), то це рівняння не використовується для приведення 

до багаторічного періоду [99]. 

Коефіцієнт кореляції визначається за формулою: 
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,    (1.18) 

 

де qi і qia – відповідні значення модулів максимальних витрат води 

основної річки та річки-аналога;  

q  і 
a

q  – середні значення максимальних витрат води кожного ряду за 

період одночасних спостережень. 

Коефіцієнт регресії визначається за формулою: 
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a

R
k






,      (1.19) 

 

де σ і σa – середні квадратичні відхилення максимальних витрат води 

основної річки та річки-аналога за період одночасних спостережень. 

При цьому σk розраховується за формулою: 

 

1n

R1σ

σ
σ

a

k -

 - 
= .     (1.20) 

 

Зазвичай просторовий розподіл гідрометеорологічних характеристик 

представлено на паперових носіях. Як результат це призводить до 

суб’єктивного бачення цього розподілу, окрім того, ускладнює користування 

такою картою оскільки кожна людина виконує інтерполяцію за своїми 

особливостями. Тому застосування ГІС технологій надає можливість 

покращити точність та надійність отриманих результатів. 

Для побудови карт просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик весняного водопілля на основі ГІС використано методичні 

надбання Л.О. Горбачової, які наведено у роботах [103-108]. Однією з перших 

робіт, в якій було досліджено зміни в тенденціях максимального стоку води 

весняного водопілля та побудовано цифрові карти просторового розподілу 

річок Українського Полісся, була робота В.О. Войцехович, Л.І. Лузан [109]. 

Однак авторами не було створено центри тяжіння водозборів, а гідрологічну 

інформацію віднесено до гідрологічних постів, що є некоректно, так як 

виміряні на гідрологічному посту витрати води несуть інформацію про 

осереднений стік зі всього водозбору. Горбачовою Л.О. створено цифрові шари 

з центрами тяжіння водозборів, що дозволило будувати карти гідрологічних 

характеристик із використанням ГІС. Також при побудові карт гідрологічних 

характеристик застосовано принцип неперекривання водозборів річок [108]. 
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Для побудови карт просторового розподілу гідрометеорологічних 

характеристик використано тематичний шар гідрографічної мережі електронної 

карти України масштабом 1:200000. 

Наступним етапом було обрати найбільш прийнятні методи інтерполяції. 

В ГІС-програмах застосовуються такі детерміністичні методи інтерполяції: 

метод зворотніх зважених відстаней, метод глобального поліному 

(1,2,3...порядку), метод локального поліному, метод радіальних базисних 

функцій [110]. Інтерполяційні поверхні просторового розподілу 

гідрометеорологічних характеристик будувалися методом інтерполяції за 

допомогою мультиквадратичної функції із застосування програми ArcGIS 10.1. 

Даний метод надає можливість автоматично отримувати значення 

гідрометеорологічних характеристик у будь-якій точці поверхні, при цьому 

точність інтерполяції знаходиться в межах точності вихідних даних.  

Отже, використано цифрові шари: центрів тяжіння водозборів, середні 

річки (100-1000 км²), принцип неперекривання водозборів, обрано метод 

інтерполяції. 

 

 

1.3 Вихідні матеріали 

 

Вихідними матеріалами слугували опубліковані дані багаторічних 

спостережень опорної мережі гідрометеорологічних станцій України та 

Російської Федерації. 

Для дослідження параметрів, чинників та сучасних тенденцій 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна було використано 

наступні дані: 

1. Багаторічні ряди спостережень за щоденними та максимальними 

витратами води та шарами стоку весняного водопілля на гідрологічних постах в 

межах басейну, зібрані з архівів Центральної геофізичної обсерваторії (м. Київ) 

та з Ресурсів поверхневих вод [111].  
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2. Багаторічні метеорологічні та агрометеорологічні спостереження на 

метеорологічних станціях, розташованих в межах досліджуваної території, 

отримані з довідкових матеріалів, підготовлених Центральною геофізичною 

обсерваторією (м. Київ) та з матеріалів Автоматизованої Інформаційної 

Системи Обробки Режимної Інформації (технологія «Аисори – Удаленный 

доступ к ЯОД-архивам»), розробленої Всеросійським науково-дослідним 

інститутом гідрометеорологічної інформації – Світовий центр даних (ФГБУ 

«ВНИИГМИ-МЦД») Росгідромету – web-технології, що забезпечують 

віддалений доступ до архівів метеоінформації. 

Зібрано гідрологічну інформацію по 8 гідрологічних постах в межах 

України (р. Десна – м. Чернігів, р. Десна – с. Розльоти, р. Сейм – с. Мутин, 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка), р. Клевень – с. Шарпівка, р. Івотка – с. Івот, 

р. Убідь – с. Кудрівка, р. Білоус – с. Кошівка) та 2 гідрологічних постах на 

території Російської Федерації (р. Десна – м. Брянськ, р. Сейм – м. Рильськ). 

Детальну характеристику гідрологічних постів, використаних для дослідження 

подано в табл. 1.1. 

Схему розташування обраних гідрометеорологічних пунктів 

спостереження в межах досліджуваного басейну наведено на рис. 1.1.  

Для цілей картування додатково обрано гідрологічні пости, які 

розташовуються на межі з басейном р. Десна (р. Трубіж – смт Баришівка, 

р. Недра – м. Березань, р. Супій – с. Піщане, р. Сула – с. Зеленківка, р. Ромен – 

м. Ромни, р. Удай – м. Прилуки, р. Псел – м. Суми, р. Перевід – с. Сасинівка, 

р. Уж – м. Коростень, р. Ірша – с. Українка, р. Ірпінь – с. Мостище).  
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Таблиця 1.1 

Відомості про гідрологічні пости використані в роботі в межах басейну р. Десна 

Назва 

водотоку 

Назва пункту 

спостереження 
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від 

витоку 

від 

гирла*** 

р. Десна м. Чернігів 80691 920 194 10 - - - 4** 20** 102,44 

р. Десна с. Розльоти 36484 669 449 2 190 0,2 - 2 30 115,38 

р. Сейм с. Мутин 25596 643 112 4 210 0,2 129 1 7 119,41 

р. Сейм м. Рильск 18115 386 359 - 210 0,3 116 1 8 135,41 

р. Десна м. Брянськ 12365 346 784 4 190 - 105 1 40 143,07 

р. Снов м. Щорс (с. Носівка) 6949 171 85 3 160 0,3 69 21 18 113,26 

р. Клевень с. Шарпівка 2591 123 10 2,5 180 0,4 74 3 8 127,98 

р. Івотка с. Івот 1261 67 13 1,5 190 0,8 87 6 30 125,24 

р. Убідь с. Кудрівка 970 75 30 - 160 0,6 45 8 22 122,90 

р. Білоус с. Кошівка 526 24 25 - - - - - - 113,50 
*– розраховано з використанням ГІС [112] 

** – за Соколовським [113]  

*** – Багаторічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші [114] 

5
1
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Рис 1.1. Картосхема розміщення гідрологічних постів та метеорологічних 

станцій обраних для дослідження в басейні р. Десна 

 

Найбільш значні площі водозборів у басейні р. Десна мають: р. Десна – 

с. Розльоти (36484 км²) та м. Брянськ (12365 км²), р. Сейм – с. Мутин 

(25596 км²) та м. Рильськ (18115 км²) (табл. 1.1). Водозбірні площі коливаються 

від 526 км² (р. Білоус – с. Кошівка) до 80691 км² (р. Десна – м. Чернігів). Згідно 

з рисунком 1.2, 20 % обраних для дослідження гідрологічних постів у басейні 



53 

р. Десна мають площі водозборів від 100 до 1000 км² та відносяться до середніх 

річок за Водною Рамковою Директивою.  

 

20%

30%

50%

100-1000 км² 1000-10000 км² >10000 км²
 

Рис 1.2. Розподіл гідрологічних постів, обраних для дослідження в басейні 

р. Десна, за площею водозбору 

 

При виконанні будь-яких гідрологічних розрахунків велике значення має 

тривалість періоду спостережень. Отже, обрані для дослідження гідрологічні 

пости в басейні р. Десна мають період спостережень понад 50 років. На жаль, у 

період Другої Світової війни (1941-1945 рр.) не на всіх гідрологічних постах 

проводилися виміри, що призвело до порушення безперервності в рядах 

спостережень. Також, закритість даних та відсутність якісних даних з території 

Російської Федерації після розпаду Радянського Союзу призвела до того, що 

отримати значення максимального стоку на гідрологічних постах р. Десна – м. 

Брянськ та р. Сейм – м. Рильск можливо з «Гідрологічних щорічників», у яких 

інформація розміщена до 1980 року. 

Найдовші ряди спостережень по максимальному стоку весняного 

водопілля є на річці Десна у м. Чернігів та м. Брянськ – 127 та 82 років 

відповідно, а також на річці Сейм у с. Мутин – 85 років. Безперервні ряди 

спостережень за максимальними витратами води весняного водопілля в басейні 

р. Десна є на гідрологічних постах р. Десна – м. Чернігів, р. Сейм – с. Мутин та 
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р. Снов – м. Щорс (с. Носівка). Детальна інформація про використані в роботі 

гідрологічні пости з періодами спостережень наведено в таблиці 1.2. 

 

Таблиця 1.2 

Гідрологічні пости та період спостережень 

Річка – пункт Країна 
Код 

поста 

Період спостережень 

роки 
Кількість 

років 

р. Десна – 

м. Брянськ 

Російська 

Федерація 
80118 

1895-1918, 1920-40, 1944-

1980 
82 

р. Десна – 

с. Розльоти 
Україна 80123 1936-1940, 1954-2010 62 

р. Десна – 

м. Чернігів 
Україна 80131 1884-2010 127 

р. Івотка – с. Івот Україна 80179 1959-2010 52 

р. Сейм – 

м. Рильськ 

Російська 

Федерація 
80204 1935-1940, 1942, 1944-1980  44 

р. Сейм – 

с. Мутин 
Україна 80209 1926-2010 85 

р. Клевень – 

с. Шарпівка 
Україна 80255 1931-1940, 1956-2010 65 

р. Снов – м. Щорс 

(с. Носівка) 
Україна 80259 1956-2010 55 

р. Убідь – 

с. Кудрівка 
Україна 80193 1957-2010 54 

р. Білоус – 

с. Кошівка 
Україна 80600 1984-2010 27 

 

Для аналізу чинників, параметрів та тенденцій максимального стоку 

весняного водопілля використано дані по 19 метеорологічних станціях у межах 

басейну р. Десна, схему розташування яких наведено на рис. 1.1. З них 10 

метеорологічних станцій розташовано в межах України та 9 – в межах 

Російської Федерації (табл. 1.3). Інформацію про метеорологічні станції, 

наведену в таблиці 1.3, на території України взято з кліматологічного довідника 

[115], на території Російської Федерації – з сайту Всеросійського науково-

дослідного інституту гідрометеорологічної інформації (http://meteo.ru/data/155-

meteostations). 
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Таблиця 1.3 

Інформація про метеорологічні станції 

№ 

п/п 

Індекс 

ВМО 
Назва станції Країна 

Географічні 

координати, в 

десяткових градусах  

Висота 

метеомайдан-

чика, м 
Широта  Довгота  

1 26795 Спас-Деменськ 
Російська 

Федерація 
54.42 34.02 237 

2 26894 Жуківка 
Російська 

Федерація 
53.50 33.75 175 

3 26898 Брянськ 
Російська 

Федерація 
53.25 34.32 214 

4 26997 Трубчевськ 
Російська 

Федерація 
52.58 33.77 177 

5 33058 Дружба Україна 52.05 33.95 190 

6 33135 Чернігів Україна 51.41* 31.15* 140 

7 33136 Щорс Україна 51.80 31.97 127 

8 33146 Покошичі Україна 51.77 32.97 193 

9 33156 Глухів Україна 51.65 33.98 164 

10 33166 Рильськ 
Російська 

Федерація 
51.57 34.68 204 

11 33236 Остер Україна 50.95 30.90 112 

12 33246 Ніжин Україна 51.03 31.90 124 

13 33261 Конотоп Україна 51.23 33.20 144 

14 33271 Білопілля Україна 51.15 34.33 166,8 

15 34003 Понирі 
Російська 

Федерація 
52.31 36.30 247 

16 34009 Курськ 
Російська 

Федерація 
51.77 36.17 246 

17 34109 Обоянь 
Російська 

Федерація 
51.20 36.32 190 

18 34110 
Богородицьке-

Феніно 

Російська 

Федерація 
51.17 37.35 223 

19 37708 Семенівка Україна 52.18 32.58 160 

* – з 1990 року; з 1964 р. широта та довгота стоновили 51.38° та 31.30° відповідно 
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Інформаційна база метеорологічних та агрометеорологічних даних 

складається з таких характеристик: середньодобова температура повітря та 

щоденні суми атмосферних опадів за даними 16 станцій, запаси води в 

сніговому покриві (по снігозйомках на 16 станціях) та глибини промерзання 

ґрунту по даним 10 станцій (табл. 1.4). 

 

Таблиця 1.4 

Список метеорологічних станцій та наявність даних спостережень  

№ 
Метеорологі-

чна станція 

Температура 

повітря 

Атмосферні 

опади 

Запас води 

в снігу 

Глибина 

промерзання 

ґрунту 

1 
Спас-

Деменськ 
- - + - 

2 Жуківка - - + - 

3 Брянськ + + + - 

4 Трубчевськ + + + - 

5 Дружба + + + + 

6 Чернігів + + + + 

7 Щорс + + + + 

8 Покошичі + + + + 

9 Глухів + + + + 

10 Рильськ + + - - 

11 Остер + + + + 

12 Ніжин + + + + 

13 Конотоп + + + + 

14 Білопілля + + + + 

15 Понирі + + + - 

16 Курськ + + - - 

17 Обоянь - - + - 

18 
Богородицьке-

Феніно 
+ + - - 

19 Семенівка + + + + 

 

Аналіз кліматичних чинників (температури повітря та атмосферних 

опадів) з території Російської Федерації був виконаний за даними архіву 

середніх добових температур повітря та добових сум опадів, підготовленим 

ВНДІГМІ-СЦД і доступним на сайті: http://meteo.ru/data/162-temperature-

precipitation. Інформаційна база включає дані з початку спостережень по 2010 р. 
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На жаль, як і у випадку з гідрологічними постама, відсутні виміри в період 

Другої Світової війни (1941-1945 рр.). Найкоротші ряди спостережень за 

температурою повітря та атмосферними опадами мають 3 метеорологічні 

станції (Трубчевськ, Рильськ та Понирі) і складають 51 рік. Тривалість 

спостережень на всіх інших метеорологічних станціях становить більше 60 

років. Спостереження за запасами води в снігу на всіх метеорологічних 

станціях на території Російської Федерації наявні з 1966 року та мають 

безперервні ряди спостережень тривалістю в 44 роки. На території України 

тривалість спостережень за запасами води в снігу складає більше 60 років. Дані 

спостережень за глибиною промерзання ґрунту відсутні для території 

Російської Федерації, а тривалість рядів на території України складає більше 60 

років.  

Виходячи з вище наведеного можна зробити наступні висновки: 

- Зазвичай, у більшості сучасних робіт дослідження щодо 

максимального стоку весняного водопілля та його прогнозування в басейні 

р. Десна виконано тільки для території України, тобто не досліджується 

частина басейну, яка розташована в межах Російської Федерації і, яка є 

важливою стокоформуючою територією басейну р. Десна;  

- Дослідження виконуються із застосуванням різних методів та 

способів; 

- Отримані різними методами різними авторами оцінки змін 

максимального стоку річок мають істотні розбіжності між собою за періодом 

настання змін, їхніми значеннями та тенденціями; 

- Найбільше застосування в дослідженнях як в світі, так і в Україні 

знайшли статистичні методи; 

- Методи виявлення часових трендів (параметричні та непараметричні) 

у рядах спостережень, які останнім часом є дуже популярними в дослідженнях, 

не можуть надати достовірної оцінки, оскільки вони не здатні враховувати 

циклічних коливань водного стоку річок; 
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- Картографічні матеріали розподілу гідрометеорологічних 

характеристик у сучасних дослідженнях наведено для басейну р. Десна, який 

розташований лише в межах території України, та представлено на паперових 

носіях; 

- У зв’язку з наявністю тривалих рядів спостережень, стає можливим 

досліджувати властивості часових рядів і залежності максимального стоку 

весняного водопілля від стокоформуючих чинників, застосовуючи графічні 

методи. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО 

СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ В БАСЕЙНІ Р. ДЕСНА 

 

 

2.1 Загальний опис та гідрографічна характеристика басейну 

 

Річка Десна – найбільша по довжині та друга по величині басейну ліва 

притока Дніпра. Бере свій початок у межах Смоленської височини, з 

торфоболота Голубий Мох, в 9 км на північний схід від м. Єльні, Смоленської 

області Росії, на висоті 238 м над рівнем моря. Тече вона переважно з 

північного сходу на південний захід і впадає в р. Дніпро на 920 км від гирла, в 

10 км вище м. Київ на висоті 92 м над рівнем моря [116]. Протікає по 

Смоленській і Брянській областях Російської Федерації, Чернігівській, 

Сумській та Київській областях України (рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Карта-схема басейну р. Десна 
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У різних джерелах [116-123] наводяться розбіжні дані про площу та 

довжину басейну р. Десна. У нашій роботі [112] було отримано контур та 

морфометричні характеристики басейну р. Десна, використовуючи ГІС. Під час 

визначення площі басейну не можна уникнути похибок різної природи [124], 

які можуть бути обумовлені різними чинниками. Нами було встановлено, що 

розрахована з використанням ГІС величина площі басейну та довжина річки 

мають близькі значення з даними літературних джерел. Довжина р. Десна 

становить 1027 км, площа бассейну – 88787 км². За літературними джерелами 

площа басейну становить 88900 км², відрізняється на 113 км², тобто на 0,13%. В 

межах України протікає ділянка р. Десна від с. Муравʼї до гирла протяжністю 

581 км (56,6% від загальної довжини), площа водозбору становить 33386 км² 

(38% від загальної площі). Порівняння площі та довжини річки Десни наведено 

в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1  

Площа та довжина басейну р. Десна за різними літературними джерелами 

Джерело 

Площа басейну, 

км² 
Довжина річки, км 

загальна 
в межах 

України 
загальна 

в межах 

України 

Розрахована з використанням ГІС 

[112] 
88787 33386 1027 581 

Дрозд Н.И. (под руководством 

Огиевского А.В., ответственный 

редактор Швец Г.И.). Материалы по 

типизации рек Украинской ССР. Том 

2. Гидрографические характеристики 

рек Украинской ССР. - Из-во АН 

УССР, Киев 1953, 349 С. [125] 

88900  1126  

Справочник по водным ресурсам 

СССР. Украинская ССР / [Под ред. 

М.С. Каганера]. – К.: Из-во АН 

УССР. – Т. VIII, – Часть 2. – 1955. – 

657 с. [116] 

88900 41330 1126 591 

Швець Г.І. Каталог річок України / 

Г.І. Швець, Н.І. Дрозд, 

С.П. Левченко. – К.: АН Української 

РСР, 1957. – 192 с. [122] 

88900  1126  
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Продовження таблиці 2.1 

Джерело 

Площа басейну, 

км² 
Довжина річки, км 

загальна 
в межах 

України 
загальна 

в межах 

України 

Гидрологическая изученность. 

Украина и Молдавия. Среднее и 

Нижнее Поднепровье / [Под ред. 

Б.М. Штейнгольца]. – Л.: 

Гидрометеоиздат. – Т 6, – Вып. 2. – 

1964. – 256 с. [123] 

88900  1130  

Ресурсы поверхностных вод СССР. 

Украина и Молдавия. Среднее и 

Нижнее Поднепровье / [Под ред. 

М. С. Каганера]. – Л.: Гидрометео-

издат. – Т. 6, – Вып. 2. – 1969. – 

654 с. [117] 

88900  1130  

Вишневський В.І. Річки і водойми 

України. Стан і використання: 

Монографія / В.І. Вишневський. – 

К.: Віпол, 2000. – 376 с. [119] 

88900 33820 1130 575 

Вишневський В.І., Косовець О.О. 

Гідрологічні характеристики річок 

України / В.І. Вишневський, 

О.О.Косовець – К.: Ніка-Центр, 

2003. – 324 с. [120] 

88900 33820 1130 575 

Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. 

Водний фонд України: Довідковий 

посібник. - 2-е вид, доп. /  М.М. 

Паламарчук, Н.Б. Закорчевна – К.: 

Ніка-Центр, 2006. – 320 с. [121] 

88900 33820 1130 
575 

(591)* 

Вишневський В.І. Ріка Дніпро: 

Наукове видання / В.І. Вишневський. 

– К.: Інтерпрес ЛТД, 2011. – 384 с. 

[118] 

88900 33820 1130 575 

Примітка: * на стор. 26 вказана довжина в межах України 575 км, а в додатку А на 

стор. 262 – 591 км 

 

Річкова мережа басейну добре розвинена. В річку Десна впадає 18 правих 

та 13 лівих приток, серед них найбільші – Судость, Снов, Сейм, Остер, 

довжиною від 16 до 748 км. Кількість річок в басейні довжиною більше 10 км – 
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513. Сумарна довжина річкової мережі перевищує 26000 км, загальна кількість 

річок у басейні Десни – 4302. Коефіцієнт густоти річкової мережі з 

врахуванням річок коротших 10 км коливається в межах 0,21-0,30 км/км² [117]. 

Більше інфрмації про основні річки басейну наведено в таблиці 2.2 за даними 

[116]. 

 

Таблиця 2.2 

Відомості про основні річки басейну Десни 

Річка 
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р. Десна 1123 88900 146 238 92 0,13 0,21 

р. Сейм 699 27400 129,2 242 112,8 0,09 0,16 

р. Снов 283 8720 72 177 105 0,25 0,24 

р. Остер 199 2950 37 139 102 0,18 0,16 

р. Клевень 133 2690 75 191 116 0,57 0,22 

р. Убідь 97 1310 57 170 113 0,54 0,18 

р. Івотка 81 1380 90 210 120 1,1 0,28 

р. Білоус 58 665 45 149 104 0,8 0,32 

р. Шостка 57 412 68 187,5 119,5 1,2 0,20 

р. Єсмань 48 1270 53 170 117 1,1 0,18 

р. Головесня 16 41 52,4 170 117,6 3,2 0,63 

 

Рельєф басейну рівнинний, у значній мірі порізаний ярами та балками. 

Густота яружно-балкової мережі складає від 0,25 до 0,75 км на 1 км². 

Абсолютні відмітки поверхні басейну коливаються в межах від 220 м до 100 м, 

при переважаючому значенні 125 м над рівнем моря. Похили річок складають 

0,2-1 м/км, лише в окремих місцях зростають до 4,6 м/км (р. Головесня). 

Площі басейнів річок значно коливаються за розмірами – в межах від 40 

до 27000 км². Найбільшою лівою притокою р. Десна є р. Сейм із площею 

басейну 27500 км² та довжиною 748 км, правою – р. Снов із площею басейну 



63 

8700 км² та довжиною 253 км. Найчастіше площі басейнів становлять 500-

2000 км². 

Від витоку долина річки шириною близько 200 м, далі вона дещо 

розширюється, місцями досягаючи 700-800 м. Нижче за течією до м. Брянськ 

ширина долини в середньому 1,0 км, місцями вона розширюється до 4 км. 

Нижче м. Трубчевськ ширина долини становить 10 км. До смт Короп долина 

річки шириною в середньому 4-6 км, і тільки на невеликій ділянці вище 

смт Короп вона звужується до 760 м. Далі, до впадання р. Сейм ширина долини 

8-12 км, нижче розширюється до 15-18 км. Від м. Чернігів до гирла ширина 

долини 4-10 км, місцями розширюється до 15 км [116].  

Долина річки Десна та її приток переважно трапецієвидна, у верхній та 

середній течії асиметрична, широка. Деякі її притоки мають неясно виражені 

(р. Сейм, р. Остер) та V-подібні (р. Головесня) долини. 

По всій довжині річки схили долини переважно прямі, складені 

піщаними, супіщаними та суглинними ґрунтами. Правий схил відкритий, 

зарослий луговими травами, лівий – залісений, місцями луговий. До м. Брянськ 

лівий схил низинний, болотистий і порослий лісом; правий – дуже високий – до 

80 м, відкритий. Між м. Трубчевськ та м. Новгород-Сіверський правий схил 

сильно порізаний крутими ярами. Нижче, де щільні породи змінюються більш 

пухкими та легко розмивними відкладеннями, долина річки значно 

розширюється, а схили стають більш пологими. Лівий схил біля р. Остер 

значно підвищується, правий поступово знижується й у р. Остер являє собою 

болотисту низовину, що займає нижче за течією весь простір між Дніпром і 

Десною [116]. 

Заплава річки по всій довжині досить широка, заболочена. Від кордону 

України до смт Короп заплава переважно лівобережна, шириною до 3,2 км, 

суха, лугова, зі старицями та озерами, ґрунти супіщані, починають 

затоплюватись при висоті рівня води 450 см над нулем поста. Далі до 

м. Чернігів вона здебільшого двостороння, лугова, шириною 3-10 км, місцями 

вкрита чагарниками та деревами, часто використовується під городи, починає 
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затоплюватись при висоті рівня води біля 680 см над нулем поста. Від 

м. Чернігова до гирла ширина заплави змінюється від 3 до 9,5 км, при 

середньому значенні 4-5 км. По всій довжині від витоку до гирла поверхня 

заплави нерівна, сильно порізана старицями, озерами та западинами. 

Русло від витоку слабозвивисте, шириною близько 20 м, нижче ширина 

річки збільшується до 25-30 м. Глибини змінюються від 0,2 до 4,5 м, 

переважна – 1,0 м. Швидкість течії близько 0,4-0,7 м/сек. Далі до кордону з 

Україною ширина русла змінюється в межах 30-220 м, глибини близько 0,5-

4,0 м, швидкість течії – 0,4 м/сек. Від кордону України до смт Короп річка тече 

в товщах лесу, піску, суглинків і супісків. Русло звивисте, ділиться на ряд 

рукавів. Переважаюча ширина річки 100 м. Середня глибина річки 2,0-3,0 м, 

найбільша 14 м, найменша – 0,2 м. Швидкості течії в середньому 0,5-0,6 м/сек. 

На ділянках є багато перекатів. Дно річки піщане, місцями мулисте. Від 

м. Чернігова до гирла русло річки проходить серед піщаних легко розмивних 

відкладень, надзвичайно нестійке, сильно звивисте з безліччю стариць і проток. 

Переважаюча ширина річки 160-180 м, при крайніх значеннях 65-320 м. 

Найбільш поширені глибини близько 3,0-4,0 м, найбільша – 14 м, найменша – 

0,5 м. Швидкості течії – 0,6-0,7 м/сек. Дно та береги річки піщані [116]. 

На території України на р. Десна виділяються три тераси, особливо добре 

розвинені на лівобережжі: заплавна, давньо-піщана та моренна, вкрита лесом. 

Заплавна тераса безперервно тягнеться вздовж річки, утворюючи заплавні луки 

більшої або меншої ширини. Потужність алювіальних відкладів досягає 20-25 м 

і більше. В межах піщаної тераси потужність цих відкладів значно менша, а в 

межах моренної тераси вони зазвичай відсутні [126]. 

Замерзання річки відбувається раніше в верхній частині басейну, а потім 

у нижній і для середньобагаторічного періоду різниця між замерзанням річки 

біля Новгород-Сіверського та у гирла становить 5 днів. Середня багаторічна 

дата настання льодоставу для цієї ділянки коливається між 2.XII і 19.XII [116]. 

Серед природних умов істотний вплив на формування водного режиму 

мають клімат, рельєф місцевості, ґрунтовий покрив, характер рослинності. 
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Більш детальну характеристику про кліматичні умови в басейні р. Десна 

наведено в розділі 2.2. Водний режим річок має свої особливості в залежності 

від природної зони, в якій вони розташовані. Верхня частина басейну на 

території України розміщена на західних і південно-західних відрогах 

Середньоруської височини, а нижня на Придніпровській низовині [116]. Більша 

частина басейну р. Десна за схемою фізико-географічного районування України 

розташована в межах зони мішаних лісів (Чернігівське Полісся, Новгород-

Сіверське Полісся), лише південно-східна – в межах лісостепової зони 

(Північна область Дніпровської терасової рівнини). 

Чернігівське Полісся – лівобережна частина Полісся в межах 

Дніпровсько-Донецької западини. Новгород-Сіверське Полісся знаходиться на 

схід від Чернігівського, на західному схилі Воронезького кристалічного масиву. 

Кристалічний фундамент Чернігівського Полісся опускається на 

глибину кілька тисяч метрів і перекритий палеозойськими, мезозойськими та 

кайнозойськими відкладами. Вище місцевих базисів ерозії залягають 

палеогенові, неогенові та антропогенні відклади. Останні найчастіше 

представлені льодовиковими (морена), водно-льодовиковими, алювіальними, 

озерними, еоловими та лесоподібними відкладами. За характером рельєфу 

Чернігівське Полісся – акумулятивна низовина зі значними площами 

сучасних і давніх річкових долин. Глибина фундаменту Новгород-

Сіверського Полісся коливається від 100 (басейн р. Знобівка) до 400-900 м 

(Новгород-Сіверський – 384 м). Фундамент перекритий малопотужними 

осадковими відкладами верхнього палеозою та мезокайнозою, що залягають 

моноклінально. Особливо характерні для області породи крейдового віку, 

представлені мергелем і крейдою. Вони високо підняті над місцевим базисом 

ерозії, часто відслонюються по річкових долинах і в багатьох місцях на крейді 

збереглися палеогенові відклади, які мають незначну потужність. Найчастіше 

крейдові відклади перекриваються невеликою товщею антропогенових. 

Частина Новгород-Сіверського Полісся за характером рельєфу – еродована 

височина [126]. 
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У долині Десни багато заплавних озер. Заболоченість Чернігівського 

Полісся досить велика. Площа торф’яних боліт становить понад 4,5 % всієї 

території. Майже всі болота належать до низовинного типу. Перехідні й 

верхові болота трапляються дуже рідко. Більшість боліт меліоровано та 

перетворено на сільськогосподарські угіддя. У ґрунтовому покриві 

переважають дерново-підзолисті ґрунти, значні площі зайняті болотними та 

сірими лісовими ґрунтами, останні найбільш родючі. Особливістю природних 

умов Чернігівського Полісся є поширені місцями засолені ґрунти (лучні 

содові солончаки й солонці). Ці ґрунти приурочені до лесових "островів" на 

терасах із близьким до поверхні рівнем ґрунтових вод. У долинах Десни та 

Остра розвинулись лучні солонцюваті й осолоділі ґрунти. У формуванні 

ґрунтів Новгород-Сіверського Полісся помітну роль відіграють корінні 

породи, зокрема мергельно-крейдові верхньої крейди. Вони збагачують ґрунти 

поживними речовинами, зменшують кислотність дерново-підзолистих 

ґрунтів. На лесоподібних відкладах сформувалися сірі лісові ґрунти та 

опідзолені чорноземи. Частка болотних і торфово-болотних ґрунтів незначна. 

Ліси та чагарники займають близько 33 % території. На сільськогосподарські 

угіддя припадає понад 46 % площі. 

Для області Новгород-Сіверського Полісся є характерним поширеність 

ерозійних процесів. Еродовані лесові рівнини зі змитими ґрунтами, ярами і 

балками поширені на правобережжі Десни. Якщо рівень місцевого базису 

ерозії в Чернігівському Поліссі має показники 45-55 м, то на Новгород-

Сіверщині (правобережжя Десни) він змінюється від 50-70 до 85 м. Завдяки 

цьому тут густота яружно-балкової мережі сягає 1-1,2 км/км
2
 [126]. 

Одну з важливих ролей у формуванні стоку весняного водопілля відіграє 

рослинність, а саме вплив лісу. Ліс у результаті розпушуючої дії коренів, а 

також впливу лісової підстилки істотно змінює водно-фізичні властивості 

ґрунту, а саме збільшує їх загальну та діючу шпаруватість і водопроникність. 

Завдяки цьому лісові ґрунти інфільтрують значну частину поверхневого 

стоку талих і дощових вод у ґрунтовий та істотно збільшують меженне 
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живлення річок за рахунок зниження обсягів і максимальних витрат водопіль 

і паводків. Внаслідок цього внутрішньорічний розподіл стоку річок із 

залісеними басейнами стає більш вирівняним і зарегульованим. Кількісний 

ефект впливу лісових ґрунтів на внутрішньорічний розподіл стоку залежить 

від характеру лісу, ґрунтів та ступеня залісенності водозбору [113]. 

Рослинність досліджуваного району представлена сосновими та дубово-

сосновими лісами. Менш поширені липа, клен, в’яз. В області проходить 

східна межа суцільного поширення граба. Великі площі займають заплавні й 

суходільні луки, які є значною кормовою базою. Болотні масиви вкриті 

такими вологолюбами, як різні осоки, очерет, рогозів, ситник тощо. 

Лісистість Чернігівського Полісся становить 15-18 %. В середньому 

лісистість водозборів пересічена на 2-12 %, в басейнах Івотки та Шостки 

зростає до 30-40 % [126]. 

Однією з характерних рис Чернігівського Полісся є наявність досить 

великих лесових "островів" на вододілах і терасах. На них панують лісостепові 

ландшафти з сірими лісовими ґрунтами, які майже повністю використовуються 

під сільськогосподарські угіддя. 

Земельні угіддя області розподіляються так: орні землі займають понад 

42 %, сади та ягідники – 0,7 %, сіножаті – 15,5 %, вигони та пасовиська – 

6,5 %, ліси та чагарники – 21 %, болота – 4,5 % [126]. 

 

 

2.2 Кліматичні умови 

 

Кліматичні умови району визначаються особливостями атмосферної 

циркуляції, радіаційними чинниками та характером підстилаючої поверхні. 

Вплив кожного з них протягом року не рівнозначний, і залежить від основних 

атмосферних утворень – циклонів та антициклонів. На досліджуваній території 

провідна роль належить циклональним утворенням. Зазвичай прихід циклонів 

супроводжується атмосферними опадами та змінами температури повітря в 
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залежності від сезону року. Взимку циклони приносять потепління та відлиги, а 

влітку – похолодання. Натомість антициклон супроводжується підвищенням 

тиску та більш сухою погодою. Поширення антициклонів влітку призводить до 

встановлення теплої, іноді спекотної погоди, а взимку спостерігаються низькі 

(особливо вночі) температури повітря [119]. 

Температура повітря та атмосферні опади є одними з основних 

метеорологічних величин, які визначають характер і режим погоди та 

відіграють велику роль у формуванні гідрологічного режиму річок та водойм 

[127]. 

Клімат у басейні річки Десни, як і на більшій частині території Украйни, 

помірно-континентальний. Більша частина басейну р. Десна розташована в 

межах Чернігівського Полісся для якого характерна волога, помірно тепла зона. 

Південна частина басейну та більша частина басейну річки Сейм розташовані в 

недостатньо вологій, теплій зоні, яка характеризується більшою тривалістю 

сонячного сяйва, меншою кількістю атмосферних опадів за теплий період і 

більшою тривалістю безморозного періоду. 

За даними станції Брянськ (1928-2013 рр.) найбільш холодним місяцем є 

січень, з середньомісячною багаторічною температурою повітря -7,8 °С, 

середньомісячною максимальною – -1 °С у 2007 р. та середньомісячною 

мінімальною – -17,5 °С у 1987 р. Найтеплішим місяцем за багаторічний період 

спостережень є липень, із середньомісячною багаторічною температурою 

повітря 18,5 °С, середньомісячною максимальною – 24,1 °С у 2010 р., та 

середньомісячною мінімальною – 15,4 °С у 1979 р. (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Середньомісячна багаторічна, максимальна та мінімальна 

температура повітря (°С) на метеостанції Брянськ (1928-2013 рр.) 

 

За 78-річний (1936-2013 рр.) період спостережень за щоденними 

температурами повітря найбільш теплий січень відмічався в 2007 р. (6,5 °С), 

лютий – у 1990 р. (6,4 °С). Найбільш холодний січень був у 1940 р. (-34,3 °С), 

лютий – у 1956 р. (-31,4 °С). Найбільш висока температура повітря 

спостерігалася в липні та серпні 2010 р. і становила 29,8 °С. Найнижча 

температура в липні відмічалася в 1992 р. (9,4 °С). Середньобагаторічна 

температура повітря становить 5,5 °С (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Середньомісячна та середньорічна температура повітря  

на метеостанції Брянськ (°С) 1936-2013 рр. 

Місяць 

Характеристика 

середня 

температура 

найбільш 

низька 

температура 

рік 

найбільш 

висока 

температура 

рік 

Січень -7,8 -34,3 1940 6,5 2007 

Лютий -7,6 -31,4 1956 6,4 1990 

Березень -2,5 -22,4 1964 11,8 1983 

Квітень 6,3 -10 1963 21,1 2012 

Травень 13,3 1,2 1947 26,1 2007 

Червень 16,8 5,1 1958 27,6 1998 

Липень 18,5 9,4 1992 29,8 2010 

Серпень 17,3 6,6 1966 29,8 2010 
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Продовження таблиці 2.3 

Місяць 

Характеристика 

середня 

температура 

найбільш 

низька 

температура 

рік 

найбільш 

висока 

температура 

рік 

Вересень 11,7 -0,1 1977 23,6 1938 

Жовтень 5,6 -10 1979 19 1999 

Листопад -0,3 -19,8 1998 14,6 2013 

Грудень -5,2 -31,5 1959 7,7 1939, 2008 

Рік 5,5 3,3 1956,1987 7,6 1989,2008 

 

У нашій роботі [128] виконано порівняння кліматологічної стандартної 

норми середньої місячної температури повітря за 30-річний період (період з 1 

січня 1961 р. до 31 грудня 1990 р. ВМО визначила за стандартний, що 

відображає сучасні кліматичні умови) з кліматологічною нормою за весь період 

спостережень. Отримано, що за літньо-осінній період (з червня до листопада) 

стандартні норми температури повітря нижчі на 0,1-0,9 °С (тобто було 

холодніше). Січень місяць став теплішим на 0,7 та 1,1 °С (метеостанції Курськ 

та Брянськ відповідно), що призвело до зменшення снігозапасів і частіших 

відлиг. Температура повітря за весняний період не змінилась, або стала 

холоднішою на 0,1-0,4 °С. Середньобагаторічна температура повітря за 

стандартний період майже не змінилась порівняно з кліматологічною нормою 

(вона нижча на 0,1-0,25 °С) (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Річний хід температури повітря (°С) за різні періоди 
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Для характеристики весняного сніготанення та умов формування водного 

режиму велике значення мають строки весняного переходу середньодобової 

температури повітря через 0 °С [117]. У цей період посилюється вплив 

радіаційного чинника, відмічається інтенсивне зростання температури повітря, 

починається танення снігу, розмерзання та прогрівання ґрунту. Середня дата 

стійкого переходу температури повітря через 0 °С весною на метеостанції 

Чернігів припадає на 18 березня, восени – на 21 листопада. Найраніша дата 

стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0 °С весною 

спостерігалася 10 січня 1990 р. Тривалість періоду з середньою добовою 

температурою 0 °С і нижче складає 117 діб, вище 5 °С – 205 діб [129]. В останні 

роки змістилися дати стійкого переходу температур повітря через 0 °С на більш 

ранні строки (3 декада лютого – 1 декада березня).  

Вітровий режим обумовлюється підстилаючою поверхнею та 

атмосферною циркуляцією. Поверхня басейну р. Десна рівнинна, абсолютні 

відмітки висоти коливаються в межах від 220 м до 100 м над рівнем моря. На 

метеостанції Чернігів середня багаторічна швидкість вітру становить 3,8 м/сек, 

найбільша спостерігається в грудні місяці (4,6 м/сек), найменша – в серпні 

(3,1 м/сек) [130]. 

Опади одна з важливих характеристик формування весняного водопілля. 

Басейн річки Десни розташований у зоні достатньої зволоженості. Середня 

багаторічна сума опадів за рік на метеостанції Брянськ становить 620 мм (1936-

2013 рр.), на метеостанції Курськ – 605 мм (1896-2013 рр.). Залежно від виду 

атмосферних опадів рік прийнято розділяти на два періоди: холодний 

(листопад-березень), коли випадають як тверді, так і рідкі опади; теплий 

(квітень-жовтень) – з переважанням рідких опадів [127]. Більша частина опадів 

у басейні р. Десна випадає в теплу пору року та становить 428 мм на 

метеостанції Брянськ (69 % від річної кількості за багаторічний період) 

(рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Середня та максимальна за багаторічний період кількість опадів 

(мм) на метеостанції Брянськ (1936-2013 рр.) 

 

Атмосферні опади характеризуються значною мінливістю. Нами 

виконано аналіз розподілу атмосферних опадів у басейні р. Десна [128]. Так, на 

метеостанції Брянськ відмічена найменша річна сума опадів 355 мм у 1948 р., а 

найбільша – 890 мм у 1998 році. Найбільша кількість опадів за місяць 

спостерігалася в липні 1999 р. і становила 211 мм. В січні та лютому найбільша 

кількість опадів становила 96 мм (2004 р.) та 76 мм (1999 р.) відповідно 

(табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 

Місячна та річна кількість опадів (мм) на метеостанції Брянськ 1936-2013 рр. 

Місяць, рік 

Характеристика 

середня 

кількість 

опадів 

найменша 

кількість 

опадів 

рік 

найбільша 

кількість 

опадів 

рік 

Січень 36,5 0 1953 96 2004 

Лютий 30,5 3,7 1951 76 1999 

Березень 33,4 5,2 1960 82 1999 

Квітень 38,7 1,4 2009 110 1982 

Травень 54,7 3,9 1979 109 2004 

Червень 74,7 9,5 1951 203 2005 

Липень 83,8 12,1 1936 211 1999 
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Продовження таблиці 2.4 

Місяць, рік 

Характеристика 

середня 

кількість 

опадів 

найменша 

кількість 

опадів 

рік 

найбільша 

кількість 

опадів 

рік 

Серпень 71,9 7,4 2004 158 1987 

Вересень 55,3 0 1961 147 1996 

Жовтень 49,5 0 1987 119 1991 

Листопад 47,5 3,7 1993 97 2010 

Грудень 44,2 5,6 1938 111 2010 

Холодний період 

(листопад-березень) 192 53 1953 332 1966 

Теплий період 

(квітень-жовтень) 428 240 1975 637 1998 

Рік 620 355 1948 890 1998 

 

Розподіл опадів має складний і неоднорідний характер, про що свідчить 

порівняння кліматологічної стандартної норми (1961-1990 рр.) кількості опадів 

із кліматологічною нормою за весь період спостережень [128]. В окремі місяці 

кількість опадів за кліматологічною стандартною нормою змінювалася в межах 

0,2-7,5 мм як у бік зменшення, так і збільшення. На метеорологічній станції 

Брянськ у червні місяці кліматологічна стандартна норма на 5 мм більша за 

період 1936-2013 рр. За рік кліматологічна стандартна норма кількості опадів 

більша кліматологічної норми за весь період спостережень (на метеорологічній 

станціії Брянськ на 9 мм, Курськ – 2 мм) (рис. 2.5, табл. 2.5). 
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Рис. 2.5. Річний хід кількості опадів (мм) за різні періоди 
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Таблиця 2.5 

Зміна атмосферних опадів (мм) за різні періоди  

(1961-1990 рр. та за весь період спостережень) 

Метеорологічна 

станція 
За рік За теплий період 

За холодний 

період 

Брянськ 9 11 -2 

Курськ 2 12 -10 

 

Основна зона живлення р. Десна розташована на Середньоруській і 

Смоленсько-Московській височинах, де спостерігаються багатосніжні зими, 

хоча нижня частина басейну в нестійкі зими схильна до відлиг. Головну роль у 

живленні Десни відіграють накопичені за зиму снігові опади, що дають більшу 

частину річного стоку в період весняного водопілля та значною мірою 

забезпечують меженну заплавну водовіддачу. Стійкий сніговий покрив у 

середньому встановлюється в другій декаді грудня. В східній частині басейну 

утворення стійкого снігового покриву відбувається з першої декади грудня 

[127]. Середня дата руйнування стійкого снігового покриву в басейні р. Десна 

припадає на другу декаду березня. Середній запас води в снігу на 

метеорологічній станції Щорс становить 61 мм, найбільший – 172 мм (зима 

1967-1968 рр.), а найменший – 12 мм (зима 1971-1972 рр.) 130. Глибина 

промерзання ґрунту залежить від висоти снігового покриву, типу ґрунту та його 

складу, вологості ґрунту, рельєфу тощо. Промерзання відбувається після 

переходу температури через 0°С. Стійке промерзання ґрунту відбувається в 

другій половині листопада. На метеорологічній станції Щорс найпізніші дати 

настання стійкого промерзання ґрунту спостерігаються в другій декаді грудня, 

найраніші – в першій декаді листопада. Глибина промерзання ґрунту 

коливається в межах від 0 до 150 см, середня глибина промерзання ґрунту 

становить 37 см. Відтавання ґрунту починається відразу після сходу снігового 

покриву та закінчується в квітні.  
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2.3 Гідрологічна характеристика басейну 

 

Водні ресурси посідають одне з головних місць серед інших природних 

багатств. За запасами води, доступними для використання, Україна належить до 

найменш забезпечених країн у Європі. У роки із середньою водністю на одну 

особу припадає 1,09 тис. м³ власного річкового стоку, в маловодні – 0,52 тис. м³ 

(за даними Європейської екологічної комісії ООН, держава, водні ресурси якої 

не перевищують 1,5 тис. м³ на одну особу, вважається водонезабезпеченою). 

Розподіл водних ресурсів по території України нерівномірний. Потреби 

населення у водних ресурсах забезпечуюються на 68% поверхневими водними 

джерелами та на 32% – підземними водами [131]. 

Водні ресурси басейну Десни становлять значну частину (15%) у водному 

балансі України, і їх господарське використання має велике економічне 

значення [17]. Басейн річки Десни за гідролгічним районуванням належить до 

Деснянської області надмірної водності [131]. Головну роль у живленні річки 

Десни відіграють накопичені за зиму снігові опади, які складають більшу 

частину річного стоку в період весняного водопілля та в значній мірі 

забезпечують меженну заплавну водовіддачу. Найбільше значення підземний 

стік зазвичай має: в багатоводні роки – восени та взимку, в маловодні роки – 

весною. Найменші значення підземного живлення припадають на літо чи на 

зиму [116]. 

Характерною особливістю гідрологічного режиму Десни є більш виразне 

весняне водопілля, яке майже кожного року затоплює її заплаву. 

Підтвердженням цього слугує осереднений гідрограф р. Десна – м. Чернігів за 

період спостережень 1885-2010 рр., який має пікову форму з найбільшою 

водністю в період із початку березня до середини червня, що відповідає 

весняному водопіллю (рис. 2.6). Пік водопілля припадає на середину-кінець 

квітня, окрім найвищих водопіль. Для них в окремі роки пік водопілля може 

спостерігається й на початку травня. Літньо-осіння межень характеризується 
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відсутністю дощових паводків. Тільки в окремі роки в період зимових відлиг 

можуть спостерігатися незначні за величиною паводки.  
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Рис. 2.6. Осереднений гідрограф р. Десна – м. Чернігів, 1885-2010 рр. 

 

По отриманим нами даним [132] початок весняного водопілля по басейну 

р. Десна в середньому припадає на другу декаду березня. У верхній частині 

басейну водопілля розпочинається пізніше ніж у гирлі. Середня дата 

проходження піку припадає на першу декаду квітня. Вийняток гідрологічний 

пост р. Десна – м. Чернігів, де максимальна витрата спостерігається в третю 

декаду квітня. Кінець водопілля спостерігається в середньому по басейну в 

третій декаді травня. Більш ранніми строками закінчення водопілля 

характеризуюються притоки р. Десна. Найбільш пізньою датою кінця водопілля 

характеризується гідрологічний пост р. Десна – м. Чернігів [132]. 

Спостереження за рівневим режимом у межах України виконуються на 

всіх гідрологічних постах у басейні річки Десна [118]. Найтриваліші 

спостереження за рівнями води та за витратами виконуються на гідрологічному 

посту р. Десна – м. Чернігів. За даними [133] за період спостережень 1884-

2010 рр. найвищий рівень води зафіксовано 985 см 18 квітня 1917 р., 
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найнижчий – 94 см з 24 по 27 серпня 2010 року, амплітуда коливань рівня 

становить майже 9 метрів. Середній багаторічний рівень води на 

гідроголічному посту р. Десна – м. Чернігів (відмітка нуля поста 102,44 м БС) 

становить 693 см. Більш детальна інформація про рівні води в басейні р. Десна 

на території України наведені в таблиці 2.6 за даними [133]. 

За наявними даними на гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів 

(1886-1887, 1895-1918, 1920-2010 рр.) середня багаторічна витрата води 

становить 328 м³/с. Максимальна спостережена витрата води була 8090 м³/с 

(18.04.1917 р.), близькими до цього значення були витрати в 1970 р. (8000 м³/с) 

та в 1931 р. (7940 м³/с). За останні 20 років найбільші витрати води були в 1994 

(2040 м³/с), 1998 (1320 м³/с), 1999 ( 1160 м³/с) та в 2004 рр. (1060 м³/с). 

Протягом останніх десятиріч спостерігається тенденція до збільшення 

мінімальних витрат води. Особливо помітним збільшенням характеризується 

зимовий період, що пояснюється більш частими відлигами взимку. Збільшення 

мінімальних витрат періоду відкритого русла можна пояснити зменшенням 

випаровування з водозбірної площі в теплий період року (рис. 2.7). 
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Таблиця 2.6 

Характерні рівні води в басейні р. Десна 

Річка-пост Період, роки 

Відмітка  

“0” 

поста, м  

Середній 

рівень, 

см 

Вищий рівень Нижчий рівень 

см дата см дата 

р. Десна – м. Новгород-

Сіверський 
1894-2010 119,98 565 842 24.04.1931 165 

13,14.09.1968, 10-

29.08.2010 (4 вип.) 

р. Десна – с. Розльоти 1932-2010 115,50 728 964 17.04.1970 226 25-28.08.2010 

р. Десна – с. Макошине 1881-1916, 1922-2010 108,76 688 876 18.04.1970 88 17,18.09.1939 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2010 102,44 693 985 18.04.1917 94 24-27.08.2010 

р. Десна – с. Морівськ 1887-1923, 1926-2010 99,03 489 648 30.04.1931 48 20.11.1975 

р. Десна – с. Літки 1923-2010 92,22 536 757 01.05.1931 95 
04-09.09.1992 

(5 вип.) 

р. Івотка – с. Івот 1975-2010 125,24 377 499 25.03.1979 181 16,17.08.2010 

р. Убідь. – с. Кудрівка 1958-2010 122,90 273 355 05.04.1970 16 12.06.1979 

р. Сейм – с.  Мутин 1925-2010 119,41 728 855 25.04.1942 349 
15.08-01.09.2010 

(10 вип.) 

р. Клевень – с. Шарпівка 1961-2010 127,98 217 315 06.04.1970 -22 14.05.1994 

р. Снов – м. Щорс 

(с. Носівка) 
1934-1941, 1944-2010 113,22 289 400 21.03.1934 -29 23-27.08.2010 

 

7
8
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За отриманими нами даними в розділі 2.2 за рахунок тепліших зим з 

відлигами відмічається тенденція до зменшення максимальних витрат води в 

період водопілля і, як результат, середній багаторічний стік не змінився 

(рис. 2.8).  
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Рис. 2.8. Багаторічна мінливість витрат води р. Десна – м. Чернігів, за період 

1885-2010 рр. 
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Рис. 2.7. Багаторічна мінливість середніх за 30 діб мінімальних витрат води 

р. Десна – с. Розльоти  
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Внутрішньорічний режим річок басейну р. Десна характеризується 

виразним весняним водопіллям, у період якого річки переносять до 57 % 

річного стоку (1885-2010 рр.). Зимою та восени стік складає по 13 % річного 

відповідно, а влітку – 17 % (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Внутрішньорічний розподіл стоку за багаторічний період (1885-

2010 рр.) на гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів 

 

Отже, річка Десна належить до типу рівнинних річок із переважним 

сніго-дощовим живленням. Режим стоку в річному розрізі характеризується 

високим і різким весняним підйомом, який, в деяких випадках, може 

призводити до катастрофічних наслідків та людських жертв, та відносно 

низькою літньо-осінньої меженню. Все вище сказане свідчить про те, що 

водний режим річок басейну Десни характеризується великою різноманітністю 

і тісно пов’язаний як із кліматичними умовами, так і з такими постійними 

природними чинниками, як форма, рельєф, залісеність та заболоченість 

водозбору. Тому виявлення чинників, параметрів та сучасних тенденцій 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна має не тільки 

наукове, але й практичне значення. 
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2.4 Антропогенне навантаження та зарегульованість  

 

Усі води (водні об’єкти) на території України є національним надбанням 

Українського народу, однією з природних основ його економічного розвитку і 

соціального добробуту. Водні ресурси забезпечують існування людей, 

тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними 

об’єктами. 

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне 

середовище, розвитку суспільного виробництва та зростання матеріальних 

потреб виникає необхідність розробки та додержання особливих правил 

користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно 

спрямованого захисту [134]. 

Згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 

26.01.2017  № 25 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0208-17/page) про 

виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених 

районів річкових басейнів суббасейн річки Десна (М5.1.5) відноситься до 

району басейну річки Дніпро (М5.1). У суббасейні р. Десна виділено 7 

водогосподарських ділянок:  

- р. Десна від державного кордону до гирла р. Сейм (М5.1.5.53); 

- р. Десна від гирла р. Сейм до г/п Чернігів (виключаючи р. Сейм та 

р. Снов) (М5.1.5.54); 

- р. Десна від г/п Чернігів до гирла (виключаючи р. Остер) (М5.1.5.55); 

- р. Сейм від державного кордону до г/п Мутин (М5.1.5.56); 

- р. Сейм від г/п Мутин до гирла (М5.1.5.57); 

- р. Снов (М5.1.5.58); 

- р. Остер (М5.1.5.59). 

З давніх часів р. Десна була важливим транспортним шляхом, що 

з’єднували Київщину з басейном р. Дон (по р. Сейм) та басейном р. Ока (по 

р. Болва). Судноплавна до м. Новгорода-Сіверського (535 км від гирла), 

нерегулярне судноплавство до м. Жуковки (вище м. Брянська). Перед початком 
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Другої Світової війни р. Десна була судноплавна до м. Брянська. У зв’язку з 

останніми тенденціями до зменшення водності річок та вирубкою 

водоохоронних лісів рівень води в річці в середині - кінці 20 століття знизився, 

що призвело до зміни транспортного значення р. Десна. У другій половині 20 

століття пароплави курсували лише в пониззі річки – від м. Чернігова до 

м. Києва. В даний час (початок 21 століття) вантажне судноплавство зрідка 

здійснюється до м. Чернігова.  

Водопостачання м. Києва здійснюється з двох основних водних джерел – 

Дніпра та Десни. Після закінчення Другої Світової війни стрімке зростання 

міста викликало необхідність створення водозабору з р. Десна, який був 

створений на увігнутому березі Десни в 3,5 км вище впадіння річки в Дніпро. 

Деснянську водопровідну станцію запущено в 1961 р. Невдовзі для міста вона 

стала основною, адже за проектною потужністю (1,0 млн м
3
) значно випереджає 

Дніпровську. Подача деснянської води в правобережну частину міста 

здійснюється трубопроводом, що прокладено по Московському мосту. Суттєві 

зміни щодо водопостачання м. Києва здійснено через аварію на Чорнобильській 

АЕС. Унаслідок того, що дніпровська вода зазнала певного радіоактивного 

забруднення, водозабір із Дніпра в кінці червня 1986 р. було призупинено. 

Значно більше води стало забиратися з підземних джерел. Водночас було 

введено в дію плавучу насосну станцію («Роса-300») на правому березі Десни 

поблизу с. Осещина. Від неї в короткий термін було прокладено трубопровід до 

Дніпровської водопровідної станції. Природні та антропогенні чинники 

зумовлюють те, що в деякі періоди року роль основних джерел може 

змінюватися. Зокрема, велике водопілля на р. Прип’яті, що сталося навесні 

1999 р., призвело до погіршення якості води на Дніпровському водозаборі. За 

цих обставин основне забезпечення міста водою було покладено на р. Десна. 

Слід зазначити, що в існуючій системі водозабезпечення міста практично нема 

альтернативи в разі забруднення води на Деснянському водозаборі. Звичайно, 

що така велика річка, як Десна, широко використовується в господарській 

діяльності. Серед великих міст, які знаходяться на річці, виділяються Брянськ 
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та Чернігів. На притоці Десни – р. Сейм розташовано м. Курськ. Що ж до 

великих підприємств, у тому числі тих, що можуть впливати на водність річки 

та її якість, слід згадати Курську АЕС, хімкомбінат у м. Шостці. Порівняно 

неподалік від гирла вода з Десни забирається насосною станцією в р.Трубіж. 

[119].  

По запасам водних ресурсів Чернігівська область є однією з 

найзабезпечених в Україні. За даними Деснянського басейнового управління 

водних ресурсів усього в басейні р. Десна в межах Чернігівської, Сумської та 

Київської областей налічується 1648 природних озер, площею водного дзеркала 

6999,5 га та загальним об’ємом 139,47 млн м³, на даний час функціонує 26 

водосховищ, загальною площею водного дзеркала 2392,6 га та загальним 

об’ємом 42,93 млн м³ та 1831 ставок, сумарним об’ємом 129,9 млн м³ і 

загальною площею водного дзеркала 9610,0 га (табл. 2.7). 

 

Таблиця 2.7 

Водні ресурси басейну р. Десна в межах України 

Найменування 

показників 

Одиниці 

виміру 
Всього 

у тому числі 

Чернігівська 

область 

Сумська 

область 

Київська 

область 

Площа басейну 

р. Десна 
тис. км

2
 34,2 22,7 10,8 0,7 

Загальна 

протяжність річок 
км 8426 5731 2484 211 

Ставки площею 

> 0,5 га 

шт. 1831 1054 757 20 

млн.м³ 129,9 78,6 50,9 0,4 

Водосховища 
шт. 26 6 20 - 

млн м³ 42,9 10,7 32,2 - 

Озера 
шт. 1648 1200 349 99 

млн м³ 139,5 121,6 15,5 2,4 

 

Загальний забір води в 2016 році по Чернігівській області, згідно з 

даними державної звітності форми № 2ТП-водгосп, становив 121,6 млн м³. У 

порівнянні з 2015 роком (119,1 млн м³), забір свіжої води збільшився на 
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2,5 млн м³ або на 2%. З поверхневих водних об’єктів було забрано 77,8 млн м³ 

води (64% від загального об’єму), з підземних горизонтів – 43,8 млн м³ (36%). 

Загальне використання водних ресурсів у 2016 році становило 109,1 млн м³ і 

збільшилось у порівнянні з 2015 роком (105,9 млн.м³) на 3,2 млн м³ або на 3%. 

Використання води в промисловості становило 69,0 млн м³, проти 2015 року 

(60,0 млн м³) збільшилось на 9,0 млн м³. Це пояснюється збільшенням об’ємів 

використання води КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова». 

Використання води в комунальному господарстві становило 21,0 млн м³ і 

зменшилось проти 2015 року (21,5 млн м³) на 0,5 млн м³. Використання води в 

сільському господарстві становило 16,0 млн м³ і зменшилось в порівнянні з 

попереднім роком (21,3 млн м³) на 5,3 млн м³. Це пояснюється зменшенням 

об’ємів використання води підприємствами рибного господарства на виробничі 

потреби (рис. 2.10). 
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Рис. 2.10. Використання водних ресурсів Чернігівської області за 2016 р. у 

порівнянні з 2015 р. по галузям економіки 
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Загалом середньобагаторічний забір води в басейні річки Десни 

становить 1,74 м³/с, з них безповоротні 0,07 м³/с (табл. 2.8). Аналіз рисунку 2.11 

показує, що в басейні найбільший забір води відбувається в період весняного 

водопілля та становить 30-36% від загального забору води за рік. Однак 

відмічено значні забори і в період літнього сезону (29-31%), що можливо 

пов’язано з накопиченою кількістю води в період весняного водопілля разом із 

атмосферними опадами. 

 

Таблиця 2.8 

Середньобагаторічне (1971-2007 рр.) використання стоку води (м³/с) в басейні 

р. Десна в межах України 

Річка-пост 

Водоспоживання Витрати 

на 

випарову-

вання 

Наповнення 

водосховища 
Разом 

забір скид безповоротне 

р. Головесня– 

с. Покошичі 
-0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

р. Снов – 

м. Щорс 
-0,02 0,02 0,00 -0,01 0,00 -0,02 

р. Убідь – 

с. Кудрівка 
-0,04 0,02 -0,02 0,00 0,00 -0,02 

р. Клевень – 

с. Шарпівка 
-0,14 0,13 -0,01 -0,02 0,00 -0,04 

р. Десна – 

с. Розльоти 
-1,01 1,49 0,48 -0,02 -0,01 0,45 

р. Сейм – 

с. Мутин 
-1,59 1,41 -0,18 -0,08 -0,02 -0,26 

р. Десна – 

м. Чернігів 
-2,75 2,56 -0,19 -0,10 -0,04 -0,33 

р. Десна – 

с. Літки 
-8,38 7,75 -0,63 -0,18 -0,04 -0,84 

В 

середньому 

по басейну 

-1,74 1,67 -0,07 -0,05 -0,01 -0,13 
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Рис. 2.11. Забір води по сезонам у басейні р. Десна 

 

Загальний скид стічних вод у 2016 році становив 93,9 млн м³ і збільшився 

проти 2015 року (85,2 млн м³) на 8,7 млн м³. У поверхневі водні об’єкти області 

було скинуто 86,8 млн м³ води, що на 8,8 млн.м³ або на 11% більше ніж у 2015 

році (78,0 млн м³). Об’єм скиду недостатньо очищених стічних вод становив 

6,3 млн м³ і збільшився проти 2015 року (5,0 млн м³) на 1,3 млн м³ або 26%. 

Основне антропогенне навантаження в басейні р. Десна припадає на 

середні та малі річки внаслідок незадовільної роботи комплексів очисних 

споруд. Дані суб’єктів моніторингу довкілля Чернігівської області свідчать, що 

за індексом забруднення води (ІЗВ) якість води р. Десна відповідає 2-му класу 

(«чиста»), вона ще спроможна своєю водністю розбавляти брудні стоки, які 

надходять з приток та самоочищатися. Найбільше потерпають притоки р. Десна 

річки Білоус, Стрижень, Борзенка. За ІЗВ якість води річок Стрижень та 

Борзенка відповідає 3-му класу («помірно забруднена»), а Білоус – 4-му класу 

(«забруднена»). Це наслідки незадовільної роботи комплексів очисних споруд 

КП «Чернігівводоканал», КП «Бахмач-водсервіс», ТОВ «Бахмач-м’ясо», 

«Новгород-Сіверський сирзавод» [63]. 
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На території Російської Федерації найбільша кількість водойм 

розташована в басейні р. Сейм, де налічується 512 водойм. Більшість з них є 

водоймами комплексного призначення, тобто використовуються не тільки для 

виробничих цілей. Всі водойми слугують для накопичення води в період 

весняного водопілля та дощів, її перерозподілу, тобто, збільшують стік у 

меженний літній і зимовий періоди, і, відповідно, виконують роль його 

регуляторів. У басейні р. Сейм на території Курської та Орловської областей 

розташовано 30 штучних водойм із площею водного дзеркала при нормальному 

проектному підпорному рівні (НПР) понад 100 га. Їх сумарний об’єм 

перевищує 233 млн м³, а сумарна проектна площа водного дзеркала при НПР 

близько 90 км². Найбільше водосховище в басейні Десни на території 

Російської Федерації – Десногорське, площею 4220 га, що представляє собою 

водойму-охолоджувач річкового типу Смоленської АЕС зі спрацюванням рівня 

до 3 метрів (табл. 2.9). 

 

Таблиця 2.9 

Найбільші водосховища в басейні р. Десна на території Російської Федерації 

Назва Річка 

Площа 

дзеркала, 

га 

Повний 

об’єм, 

млн м³ 

Рік 

запуску 
Призначення 

Михайлівське Свапа 1401 41,1 1976 
Промислові 

потреби 

Десногорське, 

водойма-

охолоджувач 

Смоленської АЕС 

Десна 4220 320,0 1979 
Промислові 

потреби 

Водойма-

охолоджувач 

Курської АЕС 

Сейм 2146 94,6 1976 
Промислові 

потреби 

Хвостосховище 

Михайлівського 

ГЗКа 

Песочна 1300 31,0 1975 
Промислові 

потреби 

Водойма-

охолоджувач 

Смоленской ТЕЦ-2 

Десна 215 6,0 1972 
Промислові 

потреби 
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До найбільш розвинених індустріальних регіонів на водозборі р. Десна в 

межах Російської Федерації відносяться Брянська та Курська області. У 

структурі промислового комплексу Брянської області основне місце займає 

продукція машинобудування та металообробки, розвинені харчова 

промисловість, промисловість будівельних матеріалів, електроенергетика. 

Найбільші міста та селища Брянської області з розвиненою промисловістю 

розташовані на р. Десна. Курська область розташована на території Курської 

магнітної аномалії – найбільшого в світі залізорудного басейну. Залізні руди 

добуваються Михайлівським ГЗК, розташованим на р. Свапа – притоці р. Сейм. 

Електроенергетика представлена Курською АЕС [135]. 

Загалом на 2005 рік використання Деснянської води в межах Російської 

Федерації становило 488,26 млн м³, що на 188,74 млн м³ менше в порівнянні з 

1990 роком (рис. 2.12). Аналіз рисунка показує, що суттєвих змін у обсягах 

господарсько-питного водопостачання за 15 років не відбулося. Що цілком 

можна пояснити тим, що чисельність населення та рівень побутового 

водоспоживання не змінилися. 
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Рисунок 2.12. Використання води в басейні р. Десна на території Російської 

Федерації (млн м³) 
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Найбільш великими забруднювачами річки Десни на території Росії є: 

ВАТ «Брянський машинобудівний завод», ВАТ «Брянскцемент», «Жуковський 

велосипедний завод», ВАТ «Брянський арсенал», міські очисні споруди, які 

фізично зношені, конструктивно застаріли та не відповідають сучасним 

вимогам екологічної безпеки, населені пункти, розташовані поблизу водотоку 

річки [136]. 

Одним із вагомих антропогенних чинників може бути зниження ступеня 

розораності водозборів, що тягне за собою збільшення шару весняного 

водопілля, однак у роботі [65] зазначено, що вони мають другорядний характер 

і їх вплив на величину шару стоку в басейні р. Десна менше, ніж кліматичних 

чинників. 

Хільчевським В.К. виконано ґрунтовну роботу [137], в якій застосовано 

географо-гідрологічний метод, обґрунтований В.Г. Глушковим, в основі якого 

лежить положення про зв’язок хімічного складу вод географічного ландшафту з 

кліматичними, геоморфологічними, ґрунтовими та геоботанічними умовами на 

водозборі. Автором досліджено роль агрохімічних засобів у формуванні якості 

вод басейну Дніпра, які виконано на малих водозборах. Одним із дослідних 

полігонів було обрано Придеснянську водобалансову станцію, яка знаходиться 

в басейні р. Десна. Отримано, що найбільше пестицидів виявлено в річкових 

водах під час весняного водопілля, коли формується схиловий стік. 

Концентрації пестицидів у водах річки не перевищують ГДК для водних 

об’єктів господарсько-побутового водокористування. 

У роботі С.С. Кутового [138] виконано оцінку впливу господарської 

діяльності на річний і сезонний стік р. Десна та отримано висновки, що 

можливі антропогенні зміни знаходяться в межах точності гідрологічних 

розрахунків, тому їх можна не приймати до уваги. Також у роботах 

А.В. Апухтіна [65, 67] отримано такі ж результати по Російській території, де 

зазначено, що основними антропогенними чинниками, що знижують 

максимальний стік є зміни в структурі та обсяг сільськогосподарського 

виробництва, які відбулися в середині XX століття, а також будівництво ставків 
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і водосховищ. В даний час антропогенні чинники змін максимального стоку 

відіграють другорядну роль. 

Виходячи з вищенаведеного можна зробити наступні висновки: 

- У басейні р. Десна спостерігаєтья підвищення температур повітря в 

зимовий період та незначне зменшення кількості опадів. Це призводить до 

частіших відлиг взимку та відповідно зменшенню стоку в весняний період; 

- Річка Десна остання велика рівнинна річка України, яка залишилася 

незарегульованою. У зв’язку з цим щороку відбуваються значні розливи річок, 

що може призводити до катастрофічних наслідків та надає актуальності 

дослідженню.  

- Найбільший забір води в басейні р. Десна відбувається в період 

весняного водопілля. На основі досліджень вчених-гідрологів отримано 

висновки, що в даний час антропогенні чинники змін максимального стоку 

відіграють другорядну роль. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСНОВНИХ 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ 

 

 

3.1. Просторово-часові закономірності максимального стоку води 

 

Річки України протікають у різних фізико-географічних зонах, що й 

обумовлює особливості як їхнього водного режиму, так і формування 

небезпечних гідрологічних явищ. Так, для рівнинних річок, до яких відноситься 

басейн річки Десна, головною фазою водного режиму є весняне водопілля, 

об’єм якого формується під впливом різних кліматичних чинників (температура 

повітря, атмосферні опади, випаровування тощо). В умовах глобальних та 

регіональних змін клімату важливо мати уявлення про їхній вплив на водний 

режим річок. Особливо важливо мати знання про зміни максимального стоку 

річок, оскільки високі водопілля призводять до негативних наслідків, а саме 

підтоплення населених пунктів, руйнування гідротехнічних споруд, мостів 

тощо, що завдає значні матеріальні збитки державам та населенню.  

У зв’язку з відсутністю даних спостережень в окремі роки та відсутністю 

доступу до даних по території Російської Федерації після розпаду Радянського 

Союзу, було здійснено відновлення та подовження рядів спостережень 

(максимальних витрат води та шарів стоку весняного водопілля) за даними 

річок-аналогів методом парної регресії [99, 102] (табл. 3.1). У розділі 1, п. 1.2 

наведено алгоритм розрахунку та умови, при яких можливе відновлення даних 

спостережень. 
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Таблиця 3.1 

Відомості про відновлення та приведення до багаторічного періоду максимальних витрат води та шару стоку весняного 

водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки, які було 

відновлено n  10 R  0,7 k/k  2 

Максимальні витрати води весняного водопілля 

р. Десна – с. Розльоти р. Десна – м. Чернігів 62 0,90 22,7 1884-1935, 1941-1953 

р. Сейм – с. Мутин р. Десна – м. Чернігів 85 0,89 24,0 1884-1925 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 
р. Сейм – с. Мутин 55 0,77 11,9 1926-1955 

р. Десна – м. Чернігів 55 0,70 9,5 1884-1925 

р. Клевень – с. Шарпівка 
р. Сейм – с. Мутин 65 0,88 20,0 1926-1930, 1941-1955 

р. Десна – м. Чернігів 65 0,85 17,5 1884-1925 

р. Івотка – с. Івот р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 52 0,74 10,4 1956-1958 

р. Убідь – с. Кудрівка р. Сейм – с. Мутин 54 0,72 9,8 1926-1956 

р. Сейм – м. Рильськ 
р. Сейм – с. Мутин 44 0,92 21,6 

1926-1934, 1941,1943, 

1981-2010 

р. Десна – м. Чернігів 44 0,85 14,1 1884-1925 

р. Десна – м. Брянськ р. Десна – с. Розльоти 32 0,89 15,2 1981-2010 

9
2
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Продовження таблиці 3.1 

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови 

Роки, які було відновлено 
n  10 R  0,7 k/k  2 

Шар стоку за період весняного водопілля 

р. Десна – с. Розльоти р. Десна – м. Чернігів 62 0,91 23,4 1884-1935, 1941-1953 

р. Сейм – с. Мутин р. Десна – м. Чернігів 85 0,83 18,6 1884-1925 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) р. Десна – м. Чернігів 55 0,76 11,4 1884-1955 

р. Клевень – с. Шарпівка 
р. Сейм – с. Мутин 65 0,88 20,5 1926-1930, 1941-1955 

р. Десна – м. Чернігів 65 0,80 14,2 1884-1925 

р. Івотка – с. Івот р. Десна – м. Чернігів 52 0,76 11,1 1884-1958 

р. Убідь – с. Кудрівка р. Сейм – с. Мутин 54 0,75 11,0 1926-1956 

р. Сейм – м. Рильськ 
р. Сейм – с. Мутин 44 0,90 18,7 1926-1934, 1941,1943, 1981-2010 

р. Десна – м. Чернігів 44 0,81 12,0 1884-1925 

р. Десна – м. Брянськ р. Десна – с. Розльоти 32 0,87 13,7 1981-2010 

Р. Білоус – с. Кошівка р. Убідь – с. Кудрівка 27 0,75 7,7 1957-1983 

9
3
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Згідно з поданою інформацією в таблиці 3.1, найдовший спільний ряд 

спостережень (85 років) мають пункти р. Десна – м. Чернігів та р. Сейм – 

с. Мутин. Найкращий коефіцієнт кореляції за максимальними витратами води 

мають пункти р. Сейм – с. Мутин та р. Сейм – м. Рильськ і становить 0,92. 

Нажаль, для пункту р. Білоус – с. Кошівка не вдалося підібрати річку-аналог 

для відновлення максимальних витрат води весняного водопілля. Із 

подовженням рядів їх тривалість на більшості гідрологічних постах становить 

127 років, що дає можливість більш детально виконати оцінювання просторово-

часових закономірностей максимального стоку води весняного водопілля в 

басейні р. Десна. 

У наших роботах [73, 74] виконано оцінку однорідності рядів 

максимальних витрат води та шарів стоку весняного водопілля за сумарною 

кривою. Приклад таких кривих наведено на рис. 3.1 та в Додатках А.1, А.2 для 

гідрологічних постів басейну р. Десна. Вигляд сумарних кривих максимальних 

витрат води весняного водопілля може викликати деякі сумніви і вказувати на 

неоднорідність чинників їхнього формування. Для всіх обраних пунктів 

спостережень у басейні р. Десна графіки сумарних кривих максимальних 

витрат води (додаток А.1) мають переломну точку, після якої відмічаються 

зміни тенденцій максимального стоку води. З рисунків видно, що на всіх 

пунктах спостережень сумарні значення витрат води відхиляються від прямої 

лінії та мають дугоподібний вигляд кривої з переломною точкою в 1970 році. 

Сумарні криві шарів стоку за період весняного водопілля (рис. 3.1, додаток А.2) 

мають менші відхилення від прямої лінії, оскільки ця характеристика 

відзначається меншою амплітудою коливання ніж максимальні витрати води. 

Отже, її відхилення від прямої лінії менш помітні, однак їх напрям також має 

спадаючий вигляд, що вказує на зменшення шарів стоку весняного водопілля в 

останні роки. Однак відмінні тенденції шарів стоку спостерігаються на двох 

гідрологічних постах (р. Десна – м. Брянськ та р. Десна – с. Розльоти), де 

відмічається відхилення від прямої лінії в бік збільшення максимального стоку 

води.   
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Рис. 3.1. Сумарні криві максимальних витрат води та шарів стоку води 

весняного водопілля в басейні р. Десна 

 

Оцінювання стаціонарності рядів максимальних витрат води та шарів 

стоку весняного водопілля виконано шляхом оцінки статистичної значимості 

лінійних трендів на основі значимості коефіцієнта кореляції (R) при 5 % рівні 

значимості (розділ 1, п. 1.2.). Багаторічна мінливість максимальних витрат води 

весняного водопілля в басейні р. Десна на 9 пунктах спостережень має 

статистично значимі тренди, що свідчить про порушення стаціонарності 

процесів формування стоку весняного водопілля (рис. 3.2, Додаток А.3, 

табл. 3.2).  
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Рис. 3.2. Багаторічна мінливість та лінійні тренди максимальних витрат води 

(Q) та шарів стоку (h) весняного водопілля на гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів 

 

Згідно з рисунком 3.2 та додатком А.3 всі пункти спостережень за 

максимальними витратами води в басейні р. Десна мають спадаючий напрям 

лінії тренду, окрім р. Білоус – с. Кошівка, що свідчить про зменшення 

максимальних витрат води весняного водопілля в останні роки.
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Таблиця 3.2 

Оцінка значимості лінійних трендів максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт Період Рівняння тренду R
2 

R R 2R 3R 

Р
ез

у
л
ьт

ат
 

р. Десна – м. Брянськ 1895-2010 y= -0,0068x + 1,4022 0,1039 0,322 0,08 0,166 0,25 А 

р. Десна – с. Розльоти 1884-2010 y= -0,0057x + 1,3662 0,0798 0,282 0,08 0,163 0,24 А 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2010 y= -0,0065x + 1,4173 0,0763 0,276 0,08 0,164 0,25 А 

р. Івотка – с. Івот 1956-2010 y= -0,0179x + 1,5001 0,2175 0,466 0,11 0,211 0,32 А 

р. Сейм – м. Рильськ 1884-2010 y= -0,0072x + 1,461 0,1156 0,340 0,08 0,157 0,24 А 

р. Убідь – с. Кудрівка 1926-2010 y= -0,0173x + 1,7432 0,2923 0,541 0,08 0,154 0,23 А 

р. Сейм – с. Мутин 1884-2010 y= -0,0076x + 1,4872 0,0976 0,312 0,08 0,160 0,24 А 

р. Клевень – с. Шарпівка 1884-2010 y= -0,0084x + 1,5392 0,0919 0,303 0,08 0,161 0,24 А 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1884-2010 y= -0,007x + 1,4497 0,0973 0,312 0,08 0,160 0,24 А 

р. Білоус – с. Кошівка 1984-2010 y= -0,0095x + 1,1336 0,0047 0,069 0,19 0,383 0,57 0 

А – тренд значущий, тобто неоднорідний 

0 – тренд незначущий, тобто однорідний  

 

9
7
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Таблиця 3.3 

Оцінка значимості лінійних трендів шару стоку весняного водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт Період Рівняння тренду R
2 

R R 2R 3R 

Р
ез

у
л
ьт

ат
 

р. Десна – м. Брянськ 1895-2010 y= 0,0013x + 0,9235 0,013 0,116 0,09 0,183 0,27 0 

р. Десна – с. Розльоти 1884-2010 y= 0,0015x + 0,9057 0,0198 0,141 0,09 0,174 0,26 0 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2010 y= -0,0014x + 1,0907 0,018 0,135 0,09 0,174 0,26 0 

р. Івотка – с. Івот 1884-2010 y= -0,002x + 1,1251 0,023 0,150 0,09 0,173 0,26 0 

р. Сейм – м. Рильськ 1884-2010 y= -0,003x + 1,1941 0,063 0,250 0,08 0,166 0,25 А 

р. Убідь – с. Кудрівка 1926-2010 y= -0,01x + 1,4294 0,268 0,518 0,08 0,159 0,24 А 

р. Сейм – с. Мутин 1884-2010 y= -0,0029x + 1,1842 0,038 0,195 0,09 0,171 0,26 А 

р. Клевень – с. Шарпівка 1884-2010 y= -0,004x + 1,2543 0,045 0,211 0,08 0,170 0,25 А 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1884-2010 y= -0,002x + 1,1278 0,024 0,155 0,09 0,173 0,26 0 

р. Білоус – с. Кошівка 1957-2010 y= -0,0203x + 1,5581 0,266 0,516 0,10 0,200 0,30 А 

А – тренд значущий, тобто неоднорідний 

0 – тренд незначущий, тобто однорідний 

 

9
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Пункт р. Білоус – с. Кошівка характеризується відсутністю статистично 

значимого тренду при 5 %-му рівні значимості (табл. 3.2) та не має відхилення 

лінії тренду (Додаток А.3). Однорідність стоку в даному пункті, в порівнянні зі 

всіма іншими пунктами, які мають тенденцію до зниження максимального 

стоку (рис. 3.2), пояснюється коротким рядом спостережень, тривалістю 26 

років (1984-2010 рр.), а також тим, що в 1970 р. на річках басейну р. Десна 

спостерігалися найбільші максимальні витрати води за весь період 

спостережень. Відсутність максимального значення в пункті р. Білоус – 

с. Кошівка й обумовила зміну в тенденції стоку. Нажаль, не можливо підібрати 

річку-аналог для даного пункту та провести оцінювання тенденцій із 

подовженням ряду.  

Багаторічні тенденції шару стоку за період весняного водопілля в басейні 

р. Десна на 5 гідрологічних постах мають значимі тренди при 5%-му рівні 

значимості (рис. 3.2, табл. 3.3, додаток А. 4). На хронологічних графіках шару 

стоку на рис. 3.2 та в додатку А.4, як і на графіках максимальних витрат води 

(додаток А.3), відмічається напрям лінії тренду в бік зменшення стоку на всіх 

обраних гідрологічних постах у басейні р. Десна, окрім пунктів р. Десна – 

м. Брянськ та р. Десна – с. Розльоти. Така ж тенденція підтверджується 

виглядом сумарної кривої шарів стоку, що зазначено вище (рис. 3.1, додаток 

А.2). Для пункту р. Білоус – с. Кошівка подовжено ряд спостережень за шарами 

стоку весняного водопілля, що не можливо було виконати для відновлення 

максимальних витрат води. Отримано, що із подовженням даних ряд став 

неоднорідним.  

Аналіз інтегральних кривих відхилень максимальних витрат води 

весняного водопілля показав, що спостереження на всіх річках басейну р. Десна 

розпочалися в період низької водності. Для всіх пунктів спостережень у 1970 р. 

відбувся перехід від багато- до маловодної фази гідрологічного циклу, яка 

триває дотепер та закінчення якої неможливо спрогнозувати (рис. 3.3а). Як 

наслідок, ряди спостережень за максимальними витратами води не мають 

повного замкнутого циклу.  
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Гідрологічні пости р. Десна – м. Чернігів та р. Десна – м. Брянськ також 

не мають повного гідрологічного циклу, хоча й мають наявні ряди 

спостережень починаючи з 1884 та 1895 рр. тривалістю 128 та 115 років 

відповідно, це свідчить, що особливістю максимального стоку води весняного 

водопілля на рівнинних річках є велика тривалість багаторічних фаз циклічних 

коливань. 

Інтегральні криві відхилень шару стоку за період весняного водопілля 

(рис. 3.3б) також мають незавершений цикл водності, як і в випадку з 

максимальними витратами води. Ряди мають синхронні коливання по всім 

обраним гідрологічним постам у басейні р. Десна та мають переломну точку в 

1970 році, після якої розпочинається маловодна фаза циклічних коливань, яка 

триває до тепер. Виключенням є гідрологічні пости р. Десна – м. Брянськ та 

р. Десна – с. Розльоти, на яких спостерігаємо тенденцію до незначного 

збільшення шарів стоку за період весняного водопілля, починаючи з 1971 року 

(рис. 3.3б). Такі ж тенденції відмічаються на сумарних кривих та хронологічних 

графіках шарів стоку весняного водопілля (рис. 3.1, 3.2 та додатки А. 2, А.4). 

Однак у нижній частині басейну спостерігаємо зменшення шарів стоку за 

період весняного водопілля. Поясненням такого явища може слугувати те, що 

шар стоку характеризує висоту шару води, який можна одержати, якщо весь 

спостережений за період весняного водопілля об’єм стоку рівномірно 

розподілити по всій площі водозбору річки, до якої цей об’єм належить. Тобто 

стік із верхньої частини басейну р. Десна до впадіння її головних приток має 

другорядний вплив на стік у гирловій ділянці басейну. Як висновок, шар стоку 

води за період весняного водопілля в пункті р. Десна – м. Чернігів у більшості 

залежить від стоку, який формується під впливом приток р. Сейм та р. Снов.  

Наявність статистично значимих трендів свідчить про нестаціонарність 

рядів спостережень. Проте вигляд інтегральних кривих відхилень для 

вищезазначених пунктів (рис. 3.3) дозволяє стверджувати те, що ці ряди 

спостережень є однорідними, а статистична значимість трендів обумовлена 

наявністю тільки одного неповного циклу довготривалих циклічних коливань. 
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Ці пункти спостережень характеризуються спадаючими трендами, що 

пояснюється переходом від багато- до маловодної фази гідрологічного циклу (в 

1970 році) (рис. 3.3). Такий аналіз підтверджується дослідженнями, які 

виконано в роботах [71, 72, 139, 140] для інших річок України. В них було 

показано, що наявність статистично значимих або незначимих трендів у рядах 

спостережень за максимальними витратами води весняного водопілля має 

тимчасовий характер, який залежить не тільки від тривалості самих рядів 

спостережень, але й від тривалості окремих фаз циклічних коливань.  

Таким чином, ряди спостережень за максимальними витратами води та 

шарами стоку за період весняного водопілля можна вважати квазіоднорідними 

та квазістаціонарними. 

Ще одним підтвердженням однорідності кліматичних умов формування 

слугує вигляд суміщеного хронологічного графіку максимальних витрат води 

та шарів стоку весняного водопілля. На всіх обраних гідрологічних постах у 

басейні р. Десна спостерігаються синхронні коливання максимальних витрат 

води та шарів стоку весняного водопілля, хоча всі вони розташовані в різних 

частинах досліджуваної території (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Багаторічна мінливість максимальних витрат води (KQ) та шарів стоку 

(Kh) весняного водопілля в басейні р. Десна 

 

Дослідження багаторічних тенденцій дат настання основних 

характеристик весняного водопілля (початку та закінчення весняного 

водопілля, максимальних витрат води), а також його тривалості є важливим 

завданням. В останні роки дослідженням строків проходження весняних 

водопіль у басейні р. Десна присвячені роботи Ж.Р. Шакірзанової та 

Ю.О. Чорноморець [34, 39]. Однак робота [39] є узагальнюючою для території 

всієї України, а в роботі [34] аналіз однорідності рядів спостережень не 

проводився та оцінювання багаторічної динаміки строків проходження 

водопіль виконано за двома періодами, що не дозволяє отримати достовірні 

результати.  

У нашій роботі [132] аналіз багаторічної тенденції дат настання основних 

характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна виконано за даними 

спостережень 6 гідрологічних постів на території України та 2 гідрологічних 
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постів на території Російської Федерації. При побудові сумарних кривих дат 

настання характеристик весняного водопілля за початок відліку для їхнього 

чисельного вираження були прийняти самі ранні дати їхнього настання. Для 

порівняння результатів суміщенні хронологічні графіки дат настання 

характеристик весняного водопілля побудовані в модульних коефіцієнтах (Kі) 

(розділ 1, п. 1.2.). У зв’язку з відсутністю даних з російської території було 

виконано відновлення та приведення до багаторічного періоду дат настання 

основних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна, а саме дат 

початку та закінчення весняного водопілля та дат проходження максимальних 

витрат води (табл. 3.4). Нажаль, для пункту р. Десна – м. Брянськ річку-аналог 

можливо було підібрати лише для відновлення дат початку весняного 

водопілля.  

На графіках сумарних кривих дат настання основних характеристик 

весняного водопілля та його тривалості, які було побудовано для всіх 

гідрологічних постів у басейні р. Десна будь-яких суттєвих точок перелому 

напрямків кривих не виявлено, тобто ряди спостережень є однорідними. 

Приклад таких кривих наведено на рис. 3.5 та в Додатках А. 5., А. 6., А. 7. та 

А. 8. 
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Таблиця 3.4 

Відомості про відновлення та приведення до багаторічного періоду дат настання основних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови Роки, які було 

відновлено n  10 R  0,7 k/k  2 

Дати початку весняного водопілля 

р. Десна – м. Брянськ р. Десна – с. Розльоти 27 0,79 8,8 1981-2009 

р. Сейм – м. Рильськ р. Сейм – с. Мутин 44 0,79 11,3 1981-2009 

Дати закінчення весняного водопілля 

р. Сейм – м. Рильськ р. Сейм – с. Мутин 44 0,71 8,7 1981-2009 

Дата проходження максимальної витрати води 

р. Сейм – м. Рильськ р. Сейм – с. Мутин 44 0,75 9,9 1981-2009 

1
0
5
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Рис. 3.5. Сумарні криві дат настання основних характеристик весняного 

водопілля та його тривалості в басейні р. Десна 

 

Виконана оцінка стаціонарності рядів спостережень на основі оцінювання 

значимості лінійних трендів показала, що дати проходження максимальних 

витрат води весняного водопілля по всім гідрологічним постам, окрім поста 

р. Сейм – м. Рильськ, має однорідні дані спостережень. Неоднорідність даних 

спостережень на посту р. Сейм – м. Рильськ проявляється в зв’язку з 

відновленням даних у період після розпаду Радянського Союзу, так як при 

аналізі наявних даних до 1980 року тренд є незначимим. Разом з тим, дати 

початку весняного водопілля на всіх гідрологічних постах мають статистично 

значимі тренди при 5% рівні значимості, дати закінчення весняного водопілля – 

на 5 з 8 обраних постах, тривалість весняного водопілля – лише на посту 

р. Десна – с. Розльоти (рис. 3.6, табл. 3.5, Додатки А. 9-12.). Дати початку та 

закінчення весняного водопілля характеризуються спадаючими трендами 

(рис. 3.6). 
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Таблиця 3.5 

Оцінка значимості лінійних трендів дат настання основних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт Період Рівняння тренду R
2 

R R 2R 3R Результат 

Дата початку весняного водопілля 

р. Десна – м. Брянськ 1895-2009 y= -2Е-06x + 1,0038 0,0396 0,199 0,09 0,180 0,27 А 

р. Десна – с. Розльоти 1954-2009 y= -1Е-05x + 1,0201 0,1645 0,406 0,113 0,225 0,338 А 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2009 y= -2Е-06x + 1,0044 0,0495 0,222 0,085 0,170 0,255 А 

р. Івотка – с. Івот 1952-2009 y= -9Е-06x + 1,017 0,1404 0,375 0,114 0,228 0,342 А 

р. Сейм – м. Рильськ 1935-2009 y= -5Е-06x + 1,0105 0,1064 0,326 0,104 0,208 0,312 А 

р. Сейм – с. Мутин 1926-2009 y= -7Е-06x + 1,0144 0,195 0,442 0,088 0,177 0,265 А 

р. Клевень – с. Шарпівка 1956-2009 y= -7Е-06x + 1,014 0,0835 0,289 0,126 0,252 0,378 А 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1956-2009 y= -1Е-05x + 1,0192 0,1313 0,362 0,119 0,239 0,358 А 

Дата проходження максимальної витрати води 

р. Десна – м. Брянськ 1895-1980 y= -7Е-07x + 1,0013 0,0055 0,074 0,108 0,216 0,324 0 

р. Десна – с. Розльоти 1954-2009 y= -2Е-06x + 1,0047 0,019 0,137 0,132 0,265 0,397 0 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2009 y= -4Е-07x + 1,0007 0,002 0,041 0,089 0,179 0,268 0 

р. Івотка – с. Івот 1952-2009 y= -4Е-06x + 1,0084 0,0348 0,187 0,128 0,256 0,384 0 

р. Сейм – м. Рильськ 1935-2009 y= 6Е-06x + 0,9877 0,15 0,388 0,099 0,198 0,296 А 

р. Сейм – с. Мутин 1926-2009 y= -2Е-06x + 1,0038 0,0276 0,166 0,107 0,213 0,320 0 

р. Клевень – с. Шарпівка 1956-2009 y= -5Е-06x + 1,0108 0,0469 0,217 0,131 0,262 0,393 0 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1956-2009 y= -8Е-07x + 1,0015 0,0009 0,030 0,137 0,274 0,412 0 

1
0
9
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Річка-пункт Період Рівняння тренду R
2 

R R 2R 3R Результат 

Дата закінчення весняного водопілля 

р. Десна – м. Брянськ 1895-1980 y= -1Е-06x + 1,0022 0,0086 0,093 0,108 0,215 0,323 0 

р. Десна – с. Розльоти 1954-2009 y= -8Е-07x + 1,0016 0,0016 0,040 0,135 0,269 0,404 0 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2009 y= -3Е-06x + 1,005 0,0829 0,288 0,082 0,164 0,246 А 

р. Івотка – с. Івот 1952-2009 y= -1Е-05x + 1,0261 0,3489 0,591 0,086 0,172 0,259 А 

р. Сейм – м. Рильськ 1935-2009 y= -4Е-06x + 1,0075 0,0525 0,229 0,110 0,220 0,330 А 

р. Сейм – с. Мутин 1926-2009 y= -4Е-06x + 1,0085 0,0957 0,309 0,099 0,199 0,298 А 

р. Клевень – с. Шарпівка 1956-2009 y= -1Е-05x + 1,0222 0,1484 0,385 0,117 0,234 0,351 А 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1956-2009 y= -2Е-06x + 1,0048 0,0078 0,088 0,136 0,273 0,409 0 

Тривалість весняного водопілля 

р. Десна – м. Брянськ 1895-1980 y= -0,0005x + 1,0227 0,0038 0,062 0,11 0,216 0,320 0 

р. Десна – с. Розльоти 1954-2009 y= 0,0039x + 0,8893 0,1098 0,331 0,12 0,240 0,360 А 

р. Десна – м. Чернігів 1884-2009 y= -0,0001x + 1,0087 0,001 0,032 0,09 0,179 0,268 0 

р. Івотка – с. Івот 1952-2009 y= -0,0045x + 1,1318 0,0482 0,220 0,13 0,252 0,378 0 

р. Сейм – м. Рильськ 1935-1980 y= -0,0001x + 1,0031 7Е-05 0,008 0,15 0,298 0,447 0 

р. Сейм – с. Мутин 1926-2009 y= 0,0014x + 0,9425 0,0398 0,199 0,11 0,211 0,316 0 

р. Клевень – с. Шарпівка 1956-2009 y= -0,0035x + 1,0958 0,0373 0,193 0,13 0,264 0,397 0 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 1956-2009 y= 0,0045x + 0,8755 0,0627 0,250 0,13 0,257 0,386 0 

А – тренд значущий, тобто неоднорідний;  

0 – тренд незначущий, тобто однорідний 

Продовження таблиці 3.5 

1
1
0
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Аналіз інтегральних кривих відхилень показує, що дати початку 

весняного водопілля, дати закінчення весняного водопілля, дати проходження 

максимальних витрат води та тривалість весняного водопілля мають синхронні 

коливання в басейні р. Десна (рис. 3.7). Гідрологічні пости, які мають 

статистично незначимі тренди дат закінчення весняного водопілля при 5%-му 

рівні значимості (р. Десна – м. Брянськ, р. Десна – с. Розльоти та р. Снов – 

м. Щорс), тобто є однорідними (табл. 3.5), характеризуються наявністю хоча б 

одного повного циклу. Так, р. Десна – м. Брянськ налічує два повних цикли з 

1907 по 1952 рр., тривалістю 46 років, та з 1953 по 1977 рр., тривалістю 25 

років.  

Всі гідрологічні пости в межах басейну р. Десна характеризуються 

синхронними та синфазними коливаннями дат початку весняного водопілля. На 

гідрологічних постах р. Десна – м. Чернігів та р. Десна – м. Брянськ (найбільш 

триваліші ряди спостережень із 1884 р. та 1895 р. відповідно) дати початку 

весняного водопілля з початку спостережень по 1940 р. мають коливання 

невеликої тривалості та з незначною амплітудою (незначні). Одночасно дати 

закінчення весняного водопілля та його тривалість до 1907 р. також 

характеризуються нечітко вираженою циклічністю. Після 1907 р. настає 

зростаюча фаза дат закінчення весняного водопілля, яка для пунктів, 

розташованих на самій р. Десна (р. Десна – м. Брянськ, р. Десна – с. Розльоти та 

р. Десна – м. Чернігів), триває до 1964 р. Тобто, за рахунок коливань невеликої 

тривалості та амплітуди дат початку весняного водопілля до 1940 р. із 

врахуванням зміщення дат закінчення весняного водопілля в цей же період на 

більш пізні строки (червень-липень) його тривалість зростає, про що свідчать 

інтегральні криві відхилень тривалості водопілля (зростаюча фаза до 1941 р.). 

Починаючи з 1942 р., відбувається зменшення тривалості весняного 

водопілля (спадаюча фаза), яка триває до 1988 року. Це пояснюється 

зростаючою фазою дат початку весняного водопілля (яка триває з 1941 по 

1988 рр.), тобто переміщенням дат на більш пізні строки, що говорить про 

більш сурові зими з нечастими відлигами та спадаючою фазою дат закінчення 
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весняного водопілля (зміщення дат на більш ранні строки). Починаючи з 

1988 р., дати початку весняного водопілля змістились на більш ранні строки 

(лютий-березень), що вказує на більш теплі зими з відлигами, що призводить до 

зменшення запасів води в снігу та, як наслідок, ранньому початку весняного 

водопілля. Оцінювання тенденцій дат настання максимальних запасів води в 

снігу виконано в розділі 3 п. 3.2.  
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Рис. 3.7. Інтегральні криві відхилень дат настання основних характеристик 

весняного водопілля в басейні р. Десна 
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В останні роки спостерігається зміщення строків закінчення весняного 

водопілля на більш пізні дати (червень-липень) відповідно і тривалість 

водопілля починає зростати (зростаюча фаза циклічних коливань починаючи з 

1988 р.) (рис. 3.7). 

Побудовано суміщені хронологічні графіки коливань дат настання 

основних характеристик весняного водопілля. Їх аналіз показав, що коливання 

на всіх обраних гідрологічних постах у межах басейну р. Десна є синхронними, 

що дає можливість стверджувати про однорідність умов їхнього формування 

(рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Багаторічна мінливість дат настання основних характеристик 

весняного водопілля в басейні р. Десна 

 

По отриманим даним, розміщеним у таблиці 3.6, початок весняного 

водопілля по басейну р. Десна припадає на першу та другу декаду березня. 

Середня дата настання максимальної витрати води припадає на першу декаду 
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квітня, найпізніше максимальна витрата води відмічається на гідрологічному 

посту р. Десна – м. Чернігів (третя декада квітня). На гідрологічному посту 

Розльоти пік у середньому спостерігається 14 квітня, на гідрологічному посту 

Чернігів – 23 квітня. Кінець водопілля спостерігається в проміжку від третьої 

декади квітня до третьої декади червня. Розподіл середніх багаторічних дат 

закінчення весняного водопілля відзначається найпізнішою датою в гирловій 

ділянці – 26 червня, в центральній частині басейну – 25 квітня. В середньому по 

басейну р. Десна дата закінчення весняного водопілля припадає на кінець 

травня. Найбільша тривалість весняного водопілля становить 105 днів, а 

загалом по басейну коливається в межах від 44 до 105 днів. В середньому по 

басейну тривалість весняного водопілля складає 73 дні. 

Таблиця 3.6 

Середні багаторічні дати настання основних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна 

Річка-пункт 

Дата Тривалість 

водопілля, 

дні 
початку 

водопілля 

максимальної 

витрати води 

закінчення 

водопілля 

р. Десна – м. Брянськ 19.03 12.04 26.05 67 

р. Десна – с. Розльоти 12.03 14.04 14.06 96 

р. Десна – м. Чернігів 13.03 23.04 26.06 105 

р. Івотка – с. Івот 13.03 26.03 25.04 44 

р. Сейм – м. Рильськ 14.03 13.04 24.05 71 

р. Сейм – с. Мутин 12.03 13.04 06.06 86 

р. Клевень – с. Шарпівка 10.03 25.03 28.04 50 

р. Снов – м. Щорс 

(с. Носівка) 
08.03 29.03 11.05 65 

В середньому по 

басейну р. Десна 
12.03 7.04 24.05 73 

 

Виконаний аналіз дат настання основних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна за сумарними кривими, інтегральними кривими 

відхилень та сумісними хронологічними графіками не виявив будь-яких 

суттєвих змін тенденцій у формуванні характеристик. Статистично значимі 

тренди мають тимчасовий характер та обумовлюються циклічними 
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коливаннями. Отже, дати настання основних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна мають циклічні коливання, які й обумовлюють в 

останні роки збільшення тривалості водопілля та зміщення дат початку 

весняного водопілля на більш ранні строки.  

 

 

3.2. Кліматичні чинники формування максимального стоку та оцінювання 

їхньої багаторічної мінливості 

 

Дослідження просторово-часових тенденцій основних кліматичних 

чинників формування весняних водопіль необхідно для виявлення 

стаціонарності та однорідності таких чинників як температура повітря, 

атмосферні опади, максимальний запас води в снігу та глибина промерзання 

ґрунту.  

Умови формування весняного водопілля змінюються від року в рік, 

щороку накопичується різна кількість снігу, ґрунт має різну водопроникність, 

змінюються запаси води в снігу, що пов’язано з температурним режимом і 

можливими відлигами в зимовий період. Таким чином, вивчення мінливості 

умов формування максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна, 

а саме виявлення домінуючих факторів, які впливають на стік, мають важливе 

значення. Для досягнення поставленої мети використовувалися багаторічні 

ряди по метеорологічним та агрометеорологічним спостереженням на 

метеостанціях у басейні р. Десна. Інформацію про метеорологічні станції 

наведено в розділі 1 п. 1.3. Аналіз виконано для наступних кліматичних 

чинників: суми опадів за весняне водопілля, суми від’ємних та додатних 

температур повітря за зимовий період, максимальних запасів води в снігу, дат 

настання максимального запасу води в снігу та глибини промерзання ґрунту на 

початок весняного водопілля в басейні р. Десна.  

Побудовано сумарні криві кліматичних чинників формування 

максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна згідно з 
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розділом 1 п. 1.2. Аналіз однорідності кліматичних чинників виконаний за 

сумарними кривими показав, що всі ряди спостережень є однорідними 

(рис. 3.9). Відхилення від лінії, які відмічаються на кривих, свідчать про 

відсутність повного циклу коливання основних чинників весняного водопілля. 

Багаторічна мінливість глибини промерзання ґрунту на початок 

весняного водопілля, максимальних запасів води в снігу, суми опадів за період 

весняного водопілля, суми від’ємної і додатної температури повітря за зимовий 

період та дат настання максимальних запасів води в снігу в басейні р. Десна 

майже на всіх гідрологічних постах та метеорологічних станціях має 

статистично значимі тренди, що показує порушення стаціонарності процесів 

формування весняного водопілля (рис. 3.10). Аналізуючи лінійні тренди, 

бачимо, що глибина промерзання ґрунту, максимальний запас води в снігу, 

суми від’ємної температури повітря та дати настання максимальних запасів 

води в снігу характеризуються спадаючими трендами. Тобто за рахунок 

підвищення температури повітря в зимовий період спостерігається зменшення 

глибини промерзання ґрунту та запасів води в снігу, що призводить до 

зменшення максимальних витрат води в період проходження весняного 

водопілля. 

Виконано оцінку значимості лінійних трендів основних кліматичних 

чинників весняного водопілля в басейні р. Десна (Додаток Б). Згідно з 

отриманими даними такий кліматичний чинник, як максимальний запас води в 

снігу має статистично значимі тренди лише на 2 (Жуківка та Брянськ) із 12 

метеорологічних станціях, які знаходяться в північно-східній частині басейну 

р. Десна на території Російської Федерації. Дати настання максимальних 

запасів води в снігу мають значимі тренди на 3 (Брянськ, Щорс та Обоянь) із 12 

станціях, сума опадів за період весняного водопілля – на 8 із 11 (окрім 

Покошичі, Глухів та Конотоп), глибина промерзання ґрунту на початок 

весняного водопілля має лише два неоднорідних ряди спостережень (на 

станціях Глухів та Конотоп) із 7. 
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Рис. 3.9. Сумарні криві основних кліматичних чинників весняного водопілля в 

басейні р. Десна (а – сума опадів за період весняного водопілля; б – глибина 

промерзання ґрунту на початок весняного водопілля; в – максимальний запас 

води в снігу; г – дата настання максимальних запасів води в снігу; д – сума 

додатних температур повітря за зимовий період; е – сума від’ємних температур 

повітря за зимовий період  
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Суми від’ємних температур повітря за зимовий період мають статистично 

значимі тренди на всіх обраних метеорологічних станціях в басейні р. Десна, 

окрім станції Білопілля, що можливо пояснити наявним коротким рядом 

спостережень у зв’язку з її закриттям у 1989 році. Можливо припустити, що з 

подовженням ряду отримали б статистично значимий тренд. Суми додатних 

температур повітря за зимовий період мають статистично значимі тренди на 7 із 

11 метеорологічних станціях (окрім станцій Брянськ, Чернігів, Рильськ та 

Білопілля).  
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Рис. 3.10. Багаторічна мінливість та лінійні тренди основних кліматичних 

чинників весняного водопілля в басейні р. Десна 

 

Для обраних кліматичних чинників формування максимального стоку в 

басейні р. Десна побудовано інтегральні криві відхилень (рис. 3.11), з яких 

видно, що коливання синхронні по всім метеорологічним станціям, що 

підтверджує однорідність умов їхнього формування. Максимальні запаси води 

в снігу та суми від’ємних температур повітря за зимовий період мають 

зростаючу фазу циклічних коливань по всім метеорологічним станціям, яка 

триває до 1970 року. Далі мають незначні коливання, які тривають до 1988 р., 

на даний час спостерігаємо спадаючу фазу для обох кліматичних чинників. 

Тобто, максимальні запаси води в снігу напряму залежать від від’ємних 

температур повітря, що й підтверджується коливаннями на інтегральних 

кривих відхилень. В той же час суми опадів за період весняного водопілля та 

суми додатної температури повітря за зимовий період навпаки мають 

зростаючу фазу циклічних коливань з 1986-1988 рр. Отримані результати при 

таких тенденціях свідчать про більш теплі зими в останні 25 років, із більшою 

кількістю рідких опадів, отже меншими запасами води в снігу. У зв’язку з 

теплішими зимами спостерігається і зменшення глибини промерзання ґрунту, 

що підтверджується спадаючою фазою циклічних коливань на інтегральних 

кривих відхилень, починаючи з 1988 року. Аналіз циклічних коливань дат 
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настання максимальних запасів води в снігу також, починаючи з 1988 року, має 

спадаючу фазу коливань по всім метеорологічним станціям, що вказує на більш 

ранні строки настання максимальних запасів води в снігу, тобто призводить до 

більш ранніх дат початку весняного водопілля, про що описано в розділі 3. 

п. 3.1. 

Інтегральні криві відхилень дат настання максимальних запасів води в 

снігу мають хоча б один повний цикл коливань майже на всіх обраних 

метеорологічних станціях (рис. 3.11), тому при оцінці значимості лінійних 

трендів отримано незначимі тренди при 5% рівні значимості (Додаток Б). 

Отриманий результат підтверджує нашу думку, що однорідність та 

стаціонарність рядів спостережень залежить від циклічності їх коливань.  

Також підтвердженням однорідності слугує вигляд суміщених 

хронологічних графіків кліматичних чинників (рис. 3.12), на яких видно, що всі 

вони мають синхронні коливання, незважаючи на те, що досліджуваний басейн 

має велику площу та протяжність і знаходиться в різних фізико-географічних 

зонах.  
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Під час виконання роботи отримано середньобагаторічні значення 

кліматичних чинників в межах басейну р. Десна (табл. 3.7). Найбільші значення 

максимальних запасів води в снігу та найбільш пізні дати його настання 

спостерігаються в північно-східній частині басейну (російська територія), для 

якої властивий більш тривалий період із від’ємними температурами. 

Середньобагаторічне значення глибини промерзання ґрунту на початок 

весняного водопілля коливається в межах від 56 до 77 см. 

Таблиця 3.7 

Середні багаторічні значення кліматичних чинників формування 

максимального стоку в басейні р. Десна 

Метеорологічна 

станція 

Період 

спостережень 
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Спас-Деменськ 1966-2009 77 28.02 - 

Жуківка 1966-2009 70 25.02 - 

Брянськ 1966-2009 82 26.02 - 

Трубчевськ 1966-2009 63 22.02 - 

Дружба 1947-2009 64 17.02 64 

Щорс 1947-2009 50 06.02 56 

Покошичі 1947-2009 - - 58 

Глухів 1947-2009 58 13.02 73 

Остер 1947-2009 53 08.02 60 

Ніжин 1947-2009 49 06.02 - 

Конотоп 1947-2009 52 09.02 77 

Понирі 1966-2009 88 02.03 - 

Обоянь 1966-2009 61 21.02 - 

Семенівка 1956-2009 - - 70 
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Отже, для всіх річок басейну річки Десни в 1970 році відбувся перехід від 

багато- до маловодної фази гідрологічного циклу, яка триває досі та закінчення 

якої неможливо спрогнозувати. Починаючи з 70-х років минулого століття 

спостерігається зменшення суми від’ємних температур, що призводить до 

зменшення твердих опадів і як наслідок – зменшення максимальних запасів 

води в снігу та глибини промерзання ґрунту. Все це й обумовлює зменшення 

максимальних витрат води в басейні р. Десна. Суми опадів за період весняного 

водопілля і суми додатних температур повітря за зимовий період, навпаки, 

мають зростаючу фазу циклічних коливань з 1986-1988 рр. Однак зростання 

суми опадів за період весняного водопілля не має суттєвого впливу на 

формування весняного водопілля, так як частка опадів, що випадає за період 

весняного водопілля у загальному стоці водопілля складає лише 12-20 % [31]. 

Як наслідок, дати початку весняного водопілля змістились на більш ранні 

строки (лютий-березень) починаючи з 1988 р. 

 

 

3.3. Розрахункові характеристики максимального стоку води  

 

Розрахункові характеристики максимальних витрат води та шарів стоку 

відіграють провідну роль при проектуванні, будівництві та експлуатації 

гідротехнічних споруд, прогнозуванні небезпечних гідрологічних явищ, 

побудові карт ризиків та зон затоплення тощо.  

У підрозділі 3.1 показано, що ряди спостережень за максимальними 

витратами води та шарами стоку за період весняного водопілля в басейні 

р. Десна можна вважати квазіоднорідними та квазістаціонарними, що дозволяє 

використати апарат математичної статистики та визначити розрахункові 

характеристики різної ймовірності перевищення.  

Для визначення середнього значення (Qсер, hсер), коефіцієнту варіації (Cv) 

та коефіцієнту асиметрії (Cs) використано метод моментів із використанням 

трипараметричного гамма-розподілу (ТПГ) С.Н. Крицького та М.Ф. Менкеля. 
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Отримані розрахункові параметри максимальних витрат води весняного 

водопілля дозволяють виконати їх просторове представлення шляхом 

картування.  

Коефіцієнти варіації максимальних витрат води змінюються від 0,61 

(р. Івотка – с. Івот) до 1,11 (р. Білоус – с. Кошівка) (табл. 3.8). Найбільш 

асиметричні коливання максимальних витрат води спостерігаються на 

р. Десна – м. Чернігів із коефіцієнтом асиметрії 2,25 та р. Білоус – с. Кошівка – 

2,26. Найменше значення коефіцієнту асиметрії відмічається на р. Івотка – с. 

Івот (0,47). Відношення коефіцієнту асиметрії до коефіцієнту варіації значно 

коливається в межах досліджуваного району. Найбільші значення відмічаються 

на р. Десна – с. Розльоти та р. Десна – м. Чернігів і становлять 2,62 та 2,58 

відповідно. Найменше значення має р. Івотка – с. Івот (0,77).  

Середні багаторічні значення максимальних витрат води в басейні 

р. Десна коливаються в межах від 24,3 до 1825 м³/с (р. Білоус – с. Кошівка та 

р. Десна – м. Чернігів відповідно). Найбільша максимальна витрата води 1% 

забезпеченості становить 7880 м³/с (р. Десна – м. Чернігів).  

Коефіцієнти варіації максимальних витрат води весняного водопілля 

коливаються в більш ширшому діапазоні в порівнянні з коефіцієнтами варіації 

шару стоку за період весняного водопілля. Дана тенденція пояснюється 

більшою мінливістю максимальних витрат води. Отже, коефіцієнти варіації 

шару стоку за період весняного водопілля змінюються від 0,38 (р. Десна – 

м. Брянськ) до 0,69 (р. Клевень – с. Шарпівка) (табл. 3.9). Найбільш 

асиметричні коливання шарів стоку спостерігаються на р. Клевень – 

с. Шарпівка (1,61). Найменше значення коефіцієнту асиметрії відмічається на 

р. Білоус – с. Кошівка та становить 0,81. Відношення коефіцієнту асиметрії до 

коефіцієнту варіації найбільше на гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів 

(3,21), найменше – р. Білоус – с. Кошівка (1,31). Середні багаторічні значення 

шарів стоку за період весняного водопілля коливаються в межах від 39,3 до 

102 мм. 
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Таблиця 3.8 

Розрахункові характеристики максимальних витрат води весняного водопілля за багаторічний період  

в басейні р. Десна 

Річка-пункт 

К
іл

ьк
іс

ть
 

р
о
к
ів

 

Qсер Cv Cs Cs/Cv 

Максимальна витрата води різної 

забезпеченості, м³/с 
Qmax Рік 

1% 2% 5% 10% 25% 

р. Десна – м. Брянськ 112 852 0,72 1,19 1,65 3027 2599 2062 1656 1124 2870 1931 

р. Десна – с. Розльоти 127 1106 0,75 1,96 2,62 4370 3530 2630 2050 1350 
4373*

3470 

1917*

1970 

р. Десна – м. Чернігів 127 1825 0,87 2,25 2,58 7880 6490 4890 3750 2370 8090 1917 

р. Івотка – с. Івот 55 75 0,61 0,47 0,77 223 199 166 139 100 175 1963 

р. Сейм – м. Рильськ 127 883 0,78 1,61 2,05 3536 2926 2226 1730 1124 
3641*

2810 

1917*

1970 

р. Сейм – с. Мутин 127 906 0,89 1,75 1,92 4150 3380 2510 1900 1170 
4140*

3580 

1917*

1942 

р. Клевень – с. Шарпівка 127 142 1,02 2,06 1,99 751 594 421 308 178 700 1932 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 127 412 0,83 1,57 1,88 1692 1419 1091 850 544 
1769*

1070 

1917*

1970 

р. Убідь – с. Кудрівка 85 65,6 0,78 1,25 1,56 258 219 171 134 87,6 
255* 

166 

1942*

1970 

р. Білоус – с. Кошівка 27 24,3 1,11 2,26 2,04 136 109 77,6 56,1 31,4 125 2006 

* – відновленні значення 

1
2
8
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Таблиця 3.9 

Розрахункові характеристики шарів стоку весняного водопілля за багаторічний період  

в басейні р. Десна 

Річка-пункт 

К
іл

ьк
іс

ть
 

р
о
к
ів

 

hсер Cv Cs Cs/Cv 

Шар стоку різної забезпеченості, 

мм 
hmax Рік 

1% 2% 5% 10% 25% 

р. Десна – м. Брянськ 112 102 0,38 0,86 2,25 209 194 172 154 125 266 1970 

р. Десна – с. Розльоти 127 78 0,39 0,83 2,15 180 159 134 118 94,9 179 1970 

р. Десна – м. Чернігів 127 77,9 0,39 1,24 3,21 178 157 134 116 91,7 178 1931 

р. Івотка – с. Івот 127 58,5 0,48 1,16 2,43 149 132 111 95,1 72,5 
153* 

133 

1931*

1970 

р. Сейм – м. Рильськ 127 71,1 0,45 1,07 2,41 175 155 131 113 87,1 168 1970 

р. Сейм – с. Мутин 127 72,2 0,54 1,33 2,46 204 179 147 123 90,9 215 1970 

р. Клевень – с. Шарпівка 127 55,9 0,69 1,61 2,33 193 165 131 105 72,3 202 1931 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) 127 68 0,47 1,12 2,36 172 153 129 110 84,3 
176* 

149 

1931*

1970 

р. Убідь – с. Кудрівка 85 51,5 0,48 0,99 2,08 130 116 97,9 83,9 64,2 
132* 

105 

1942*

1970 

р. Білоус – с. Кошівка 54 39,3 0,62 0,81 1,31 113 102 85,8 72,6 52,8 
111* 

68 

1970* 

1994 

* – відновленні значення 

1
2
9
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Розраховані ймовірнісні характеристики максимальних витрат води та 

шарів стоку за період весняного водопілля будуть уточнюватися з подовженням 

рядів спостережень, оскільки ряди спостережень не мають повних замкнутих 

циклів коливань (маловодну та багатоводну фази) і відповідно не є 

репрезентативними для визначення середнього значення (норми).  

Виходячи з вищезазначеного можна зробити наступні висновки: 

- Вигляд сумарних кривих максимальних витрат води весняного 

водопілля може викликати деякі сумніви щодо однорідності рядів, проте їх 

можна пояснити тим, що максимальні витрати води мають велику мінливість та 

незавершений цикл коливань, внаслідок чого, сумарні значення максимальних 

витрат води на кривих більше відхиляються від прямої; 

- Розподіл середньобагаторічних дат початку весняного водопілля 

залежить в основному від географічного положення водозбору. Північно-східна 

частина басейну характеризується більш низькими температурами повітря 

взимку та пізнішим переходом температури повітря через 0ºС, саме тому тут 

спостерігаються найбільші запаси води в снігу і відповідно пізніше настає 

водопілля (19 березня);  

- Підвищення температур повітря в зимовий період призводить до 

зменшення глибини промерзання ґрунту, крім того і до частих відлиг взимку, 

які формують зменшення запасів води в снігу. Все це, в даний час, призводить 

до зменшення шару стоку весняного водопілля в басейні р. Десна з 1970 р. 

(спадаюча фаза циклічних коливань), і обумовлено мінливістю температурного 

режиму зимових місяців. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ГІДРОГРАФІВ 

ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ 

 

 

4.1 Класифікація гідрографів весняного водопілля 

 

У нашій роботі [75] виконано класифікацію гідрографів р. Десна – 

м. Чернігів за подібністю їхніх форм, а відповідно, й умовами формування 

стоку, за методикою розробленою Христюком Б.Ф. [96]. Ця методика дозволяє 

класифікувати гідрографи однієї річки з використанням критерію геометричної 

подібності (ρ) та середньої Евклідової відстані між значеннями двох 

гідрографів (η) (розділ 1 п.1.2). 

Незважаючи на прості форми гідрографів р. Десна виявилося, що 

відхилення окремих гідрографів від середнього гідрографу (за період 1885-

2010 рр.) коливаються в досить широкому інтервалі. Це пояснюється 

різноманітним поєднанням кліматичних чинників формування весняного 

водопілля в кожному році. Отже, за методикою класифікації гідрографів за 

подібною формою серед 126 гідрографів (р. Десна – м. Чернігів) було виявлено 

41 клас, до яких увійшло від 1 до 6 гідрографів (рис. 4.1. Додаток В.1). Серед 

них було визначено 12 класів із низькою ймовірністю, 9 класів із середньою 

ймовірністю та 20 класів із високою ймовірністю. Класи гідрографів споріднені 

між собою подібними характеристиками основних фаз водного режиму: 

стійкістю та висотою літньо-осінньої та зимової межені, строками настання та 

закінчення, тривалістю, висотою, інтенсивністю підйому та спаду весняно-

літнього водопілля. Графіки деяких класів гідрографів, які надають уяву про 

їхні різноманітні форми, наведено на рис. 4.1. Необхідно зазначити, що різні 

класи гідрографів мають різну подібність в залежності від співвідношення 

критеріїв ρ та η.  
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Наприклад, гідрографи з високою ймовірністю на рис. 4.1 мають 

задовільну (зліва) та добру подібність (справа). Отже, можна припустити, що 

гідрографи, які увійшли до одного класу мають схожі кліматичні умови 

формування водного стоку. 

 

 

4.2. Параметри та гідрометеорологічні умови формування гідрографів 

різних класів 

 

Серед усіх чинників, які впливають на форму гідрографів річки найбільш 

вагомими є саме кліматичні, оскільки вони є динамічними в просторі та часі. 

Наявність у тривалому ряді спостережень за водним стоком гідрографів, які 

мають схожу форму, вказує на те, що час від часу на водозборі річки 

повторюються однакові умови формування водного стоку завдяки циклічності 

кліматичних і, як наслідок, гідрологічних процесів.  

Як вже було зазначено, характерною особливістю гідрологічного режиму 

р. Десна є виразне весняне водопілля. Саме тому й виник інтерес до вивчення 

впливу умов формування весняного водопілля на форму гідрографа. Форма 

гідрографа весняного водопілля визначається багатьма чинниками. 

Теоретичний опис цих чинників ґрунтовно викладено в роботі 

А.М. Владімірова. [141]. Він поділив усі чинники на чотири групи: кліматичні, 

геоморфологічні, рослинні, антропогенні. Кожна група включає декілька 

чинників, які в тій чи іншій мірі впливають на формування водопілля. 

Зазначимо, що в межах одного басейну річки геоморфологічні чинники є 

постійними в часі. При умові незмінності господарської діяльності в басейні 

річки рослинні та антропогенні чинники можна також вважати постійними в 

часі. Отже, саме кліматичні чинники, які характеризуються значною 

мінливістю, визначають форму та об’єм гідрографа весняного водопілля 

окремої річки кожного року. Серед кліматичних чинників найбільш вагомими є 

опади, температура повітря та випаровування. 
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У світі дослідженням впливу кліматичних чинників на гідрологічний 

режим річок присвячена значна кількість наукових публікацій. Разом з тим, 

дослідженням їхнього впливу на форму гідрографу приділяється не зовсім 

належна увага. Хоча в деяких роботах можна знайти досить цікаві підходи. 

Аналіз впливу фази опадів на форму гідрографа гірських річок було виконано в 

роботі Крістофера Дж. Теннанта [142]. Вплив кліматичних чинників на 

формування гідрографів дощових паводків у малих залісених водозборах 

досліджено в роботі Перкінса та ін. [143].  

Форма гідрографа весняного водопілля визначається особливостями ходу 

температури повітря, кількістю опадів, глибиною промерзання та вологістю 

ґрунту, запасами води в сніговому покриві. Однак зі всіх цих даних тривалі 

ряди спостережень в басейні річки Десни є тільки для температури повітря та 

атмосферних опадів. Спостереження за глибиною промерзання ґрунту та 

запасами води в сніговому покриві мають перерви та розпочаті в 50-60-ті роки 

ХХ ст. Разом з тим, спостереження за водним стоком на посту р. Десна – 

м. Чернігів розпочаті в 1885 році. Окрім того, найвищі водопілля 

спостерігались у першій половині ХХ ст. Вологість ґрунту в одні роки 

вимірюється восени, а в інші – навесні. Виходячи з вище наведенного, в нашій 

роботі [76] для аналізу умов формування гідрографів весняного водопілля 

р. Десна було використано суми добових температур повітря та опадів за період 

додатних (з липня) (∑Т
 +

 та ∑Р
 +

) та від’ємних температур (∑Т
 –

 та ∑Р
 –

), а 

також за період від переходу температури повітря через 0 °С до піку весняного 

водопілля (∑Тf
 +

 та ∑Рf
 +

), індекс глибини промерзання ґрунту (FDSI), індекс 

запасу води в снігу (SWEI), індекс вологості ґрунту (SMCI) та індекс 

сніготанення (SMI), які розраховано за формулами (1.13 – 1.16), розміщеними в 

розділі 1. п. 1.2. 

Для дослідження використано дані спостережень на метеорологічних 

станціях Брянськ та Курськ, які мають найдовші ряди спостережень за 

температурою повітря та опадами (відповідно з 1936-2010 та 1896-2010 рр.). На 

жаль, ряди спостережень мають пропуски під час Другої Світової війни (1941-
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1945 рр.). Метеорологічні станції розташовані в верхів’ях річок Десна та Сейм 

(рис. 4.2), які є одними з основних районів формування стоку води річки Десна. 

Дані спостережень на метеостанції Брянськ використовувались для 

підтвердження тенденцій у динаміці чинників, які формують форму 

гідрографів. 

 

 

Рис. 4.2. Схема розташування обраних метеорологічних станцій у басейні 

р. Десна [76] 

 

Аналіз графіків, які характеризують умови формування гідрографів із 

низькою ймовірністю (рис. 4.3) та відносяться до одного класу показав, що 

вони мають спільні риси. Аналіз виконано тільки для водопіль 1908 та 1931 

років, оскільки дані спостережень для 1942 року відсутні в зв’язку з 

військовими діями в період Другої Світової війни (1941-1945 рр.). 
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Рис. 4.3. Тенденції основних чинників формування весняних водопіль р. Десна 

з низькою ймовірністю за даними метеорологічної станції Курськ 
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Криві накопичення температури повітря, опадів, запасів води в снігу 

низької ймовірності мають добру подібність динаміки та величин (рис. 4.3). 

Співпадають строки початку водопілля, а також глибини промерзання ґрунту 

на початок весняного водопілля. Разом з тим, значні опади в літньо-осінній 

період і, відповідно, більша вологість ґрунтів, а також вищі температура 

повітря та кількість опадів у період початку весняного водопілля сформували 

більшу максимальну витрату води весняного водопілля 1931 року (7940 м³/с) в 

порівнянні з максимальною витратою води водопілля 1908 року (6860 м³/с). 

Аналіз чинників, які формують гідрографи з середньою ймовірністю, 

показав, що в деякі роки їхні значення співпадають зі значеннями чинників, які 

формують гідрографи з низькою ймовірністю. При цьому, видатне водопілля не 

було сформоване. Аналіз тенденцій чинників дозволив виявити особливості 

формування гідрографів із середньою ймовірністю. Зазвичай такі гідрографи 

формуються при менших значеннях сум добових температур повітря та опадів 

за період від’ємних температур (∑Т
 –

, ∑Р
 –

), а також запасів води в снігу в 

порівнянні з умовами формування гідрографів із низькою ймовірністю. При 

низьких значеннях сум добових температур повітря за період від’ємних 

температур (∑Т
 –

) спостерігаються менші величини запасів води в снігу (SWEI), 

що й не призводить до формування гідрографів із низькою ймовірністю. При 

високих значеннях сум добових температур повітря за період від’ємних 

температур та запасів води в снігу в період перед весняним водопіллям 

спостерігаються більш високі значення температури повітря та дата переходу 

температури повітря через 0 °С припадає на другу половину березня. Це 

призводить до більш поступового танення снігу, тобто період сніготанення 

збільшується (SMI), що сприяє зниженню величин максимальних витрат води. 

Цьому також сприяє й низький рівень вологості ґрунтів водозбору. Саме такі 

умови спостерігались у водопілля 1968 року, яке мало всі задатки стати 

видатним, але не стало (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Тенденції основних чинників формування весняних водопіль р. Десна 

з середньою ймовірністю за даними метеостанції Курськ 
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Умови формування гідрографів із високою ймовірністю різноманітні, але 

загалом вони формуються при низьких значеннях запасів води в снігу (SWEI). 

При цьому, можуть спостерігатися високі значення сум добових температур 

повітря за період від’ємних температур (∑Т –) та глибини промерзання ґрунту 

(FDSI) (рис. 4.5). Дати переходу температури повітря через 0°С припадають на 

березень. Такі умови характерні для водопілля 1902 року. При значних запасах 

води в снігу, які сформувались за осіньо-зимовий період можуть спостерігатися 

відлиги, що призводить до утворення зимових паводків (січень-лютий) і як 

наслідок зниженню величин максимальних витрат води весняного водопілля 

(рис. 4.1). Іноді при низьких запасах води в снігу та ранньому переходу 

температури повітря через 0°С водопілля може розпочатись наприкінці січня.  

Виявилося, що для деяких класів з однаковою формою гідрографів їхні 

умови формування можуть відрізнятися. Формування ж подібних форм 

гідрографів відбувається внаслідок поєднання різних чинників. Так, наприклад, 

водопілля 1910 року сформувалось при невисоких значеннях сум добових 

температур повітря за період від’ємних температур (∑Т
 – 

= -611 °C) та запасів 

води в снігу (SWEI = 84*10
-3

). 
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Рис. 4.5. Тенденції основних чинників формування весняних водопіль р. Десна 

з високою ймовірністю за даними метеостанції Курськ 
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Для водопілля 1996 року суми добових температур повітря за період 

від’ємних температур та запаси води в снігу склали -1122 °C і 227*10
-3

 

відповідно. Однак для водопілля 1910 перехід температури повітря через 0°С 

припав на 14 березня, а для водопілля 1996 – на 31 березня. Разом з тим, у 1910 

році в період сніготанення випала досить значна кількість опадів (∑Рf
 + 

= 93 

мм), а в 1996 році ця величина склала тільки 27 мм. Внаслідок таких умов, у 

1910 році спостерігалось інтенсивне сніготанення (SMI = 257*10
-2

), а в 1996 – 

повільне (SMI = 53*10
-2

). Отже, в окремих випадках комбінація різних за 

величинами та динамікою чинників може призводити до утворення подібних 

форм гідрографів. При цьому, суттєве значення мають саме умови перед 

початком весняного водопілля. 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити наступні висновки: 

- За методикою класифікації гідрографів за подібною формою на основі 

застосування двох критеріїв аналогічності серед 126 гідрографів р. Десна – 

м. Чернігів було отримано 41 клас, до яких увійшло від 1 до 6 гідрографів. 

Достатньо значна кількість класів пояснюється тим, що кліматичні умови 

формування гідрографів р. Десна в кожному році є дуже різноманітними.  

- Загалом гідрографи, які увійшли до одного класу мають схожі 

кліматичні умови формування водного стоку. Це свідчить про повторюваність 

умов формування водного стоку за рахунок циклічності процесів. Разом з тим, 

у деяких випадках комбінація різних за величинами та динамікою чинників 

може призводити до утворення однакових форм гідрографів. 

- Найбільш значущими чинниками, які впливають на форму гідрографів є 

температурний режим, запаси води в снігу та умови сніготанення.  
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4.3 Узагальнені параметри гідрографів різних класів 

 

Дослідження різновидів класів гідрографів дозволяє поглибити знання 

про умови формування водного стоку р. Десна, що є важливим як для 

гідрологічних розрахунків так і для довгострокового прогнозування. Аналіз 

усіх класів гідрографів дозволив виявити спільні риси щодо умов їхнього 

формування в залежності від ймовірності перевищення (табл. 4.1).  

При формуванні весняного водопілля з низькою ймовірністю в літньо-

осінній період суми добових температур повітря коливаються в межах 1500-

1950 °C, а суми опадів – 150-400 мм. Індекс вологості ґрунту в цей період 

становить 0,24-1,10. Суми добових температур повітря та суми опадів за період 

від’ємних температур становлять -(700-1350) °C та 180-300 мм відповідно. При 

цьому індекс глибини промерзання ґрунту склав -(10-15), а індекс запасу води в 

снігу – (100-300)*10
-3

. Перехід температури повітря через 0 °C припадає на 

першу половину квітня. Сума добових температур повітря та сума опадів за 

період від переходу температури повітря через 0 °C до піку весняного 

водопілля становлять 140-225 °C та 30-75 мм відповідно. В той же час індекс 

сніготанення склав (120-170)*10
-2

 (табл. 4.1).  

Подібні тенденції формування весняного водопілля із середньою та 

високою ймовірністю відмічаються в літньо-осінній період. Так, суми добових 

температур повітря та суми опадів в цей період становлять 1500-1700 °C та 150-

330 мм відповідно як для водопіль із середньою ймовірністю так і для водопіль 

із високою ймовірністю. Також близькими за значенням є індекс вологості 

ґрунту (0,10-0,20), суми добових температур повітря за період від’ємних 

температур (-(300-700) °C), індекс глибини промерзання ґрунту (3-6), та сума 

опадів за період від переходу температури повітря через 0 °C до піку весняного 

водопілля (20-60 мм). 
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Таблиця 4.1 

Значення чинників формування весняних водопіль у басейні р. Десна з формою 

гідрографів різної ймовірності (за даними метеостанції Курськ) 

Чинники 
Класи гідрографів різної ймовірності 

низька середня висока 

Сума добових 

температур повітря за 

період додатніх 

температур (з липня) 

(∑Т
 +

, °C) 

1500-1950 1500-1700 1500-1700 / 2200 

Сума опадів за період 

дадатніх температур (з 

липня) (∑Р
 +

, мм) 

150-400 150-330 150-270 / 375 

Індекс вологості 

ґрунту (SMCI) 
0,24-1,10 0,10-0,20 0,10-0,16 

Сума добових 

температур повітря за 

період від’ємних 

температур (∑Т
 –
, °C) 

-(700-1350) 
-(400-700) / 

-1350 

-(300-700) / 

-1100 

Сума опадів за період 

від’ємних температур 

(∑Р
 –
, мм) 

180-300 130-200 / 350 85-170 / 200-220 

Індекс глибини 

промерзання ґрунту 

(FDSI) 

-(10-15) / -6 -(4-6) -(3-6) / -10 

Індекс запасу води в 

снігу (SWEI) 
(100-300)*10

-3
 

(70-120)*10
-3

 / 

240*10
-3

 

(50-100)*10
-3

 / 

(160-190)*10
-3

 

Перехід температури 

повітря через 0 °С 

перша половина 

квітня 

друга половина 

березня 

кінець лютого - 

березень 

Сума добових 

температур повітря за 

період від переходу 

температури повітря 

через 0 °С до піку 

весняного водопілля 

(∑Тf
 +

,°C) 

140-225 170-300 / 400 200-370 
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Продовження таблиці 4.1 

Чинники 
Класи гідрографів різної ймовірності 

низька середня висока 

Сума опадів за період 

від переходу 

температури повітря 

через 0 °С до піку 

весняного водопілля 

(∑Рf
 +

, мм) 

30-75 / 90 25-60 / 90 20-60 / 120 

Індекс сніготанення 

(SMI) 
(120-170)*10

-2
 

(30-100)*10
-2

 / 

(220-300)*10
-2

 

(20-220)*10
-2

 / 

600*10
-2

 

Примітка: в знаменнику значення, які спостерігались в окремі роки 

 

Отже, основними чинниками, які формують водопілля з середньою 

ймовірністю, є сума опадів за період від’ємних температур повітря (130-

200 мм), що призводить до накопичення більших запасів води в снігу (SWEI = 

70-120*10
-3

). Перехід температури повітря через 0 °C для водопілля із 

середньою ймовірністю припадає на другу половину березня, а для водопілля із 

високою ймовірністю – на кінець лютого-березень. Однак для водопіль із 

високою ймовірністю характерні більші значення суми добових температур 

повітря за період від переходу температури повітря через 0 °C до піку 

весняного водопілля й становить 200-370 °C у порівнянні з водопіллям 

середньої ймовірності (170-300 °C), що призводить до інтенсивнішого 

сніготанення (SMI = (20-220)*10
-2

). 

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки: 

- Формування катастрофічних та визначних весняних водопіль в басейні 

р. Десна відбувається в умовах холодного осінньо-зимового періоду зі значним 

накопиченням запасів води в снігу на водозборі річки та значною глибиною 

промерзання ґрунту.  

- Навесні дати переходу температури повітря через 0 °С припадають на 

першу половину квітня. При цьому, відбувається стрімке наростання 

температур повітря, що спричиняє інтенсивне сніготанення, яке може 

посилюватися за умови випадіння опадів.  
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- Зазвичай температура, опади та зволоження ґрунтів басейну літньо-

осінього періоду суттєво не впливають на формування водопілля річки Десна. 

Однак, ці показники мають суттєве значення при формуванні саме 

катастрофічних водопіль.  

- Виявилося, що для аналізу умов формування водопіль недостатньо 

мати інформацію тільки щодо величин чинників. Не менш важливо розглядати 

динаміку чинників, особливо в період перед весняним водопіллям.  

 

 

4.4 Характеристика найвищих весняних водопіль 

 

З метою порівняння отриманих результатів за індексами з фактичними 

значеннями в наших роботах [144, 145, 146] на основі архівних даних виконано 

аналіз видатних водопіль у басейні р. Десна, визначено кількісні 

гідрометеорологічні характеристики, які обумовили їхнє формування.  

Незважаючи на всі ґрунтовні дослідження, на сьогодні в Україні не існує 

каталогу водопіль та паводків із детальним аналізом їхніх умов формування як 

для басейну р. Десна, так і для інших паводконебезпечних регіонів. Певні 

спроби створити каталог дощових та сніго-дощових паводків на річках 

Карпатського регіону було виконано в праці М.М. Сусідко та ін. [147], однак у 

цій роботі майже не розглядалися умови та чинники формування паводків і 

створювався він тільки за 1989-2002 рр. У той же час, Європейська Директива 

стихійних гідрологічних явищ [148] для визначення найбільш вразливих до 

регулярних затоплень територій передбачає детальний опис небезпечних явищ 

(водопіль та паводків), які відбувалися в минулому та призвели до значних 

матеріальних збитків. Отже, створення каталогу весняних водопіль з 

дослідженням основних гідрометеорологічних чинників, які визначали умови 

їхнього формування, є вкрай необхідним завданням.  

Відомо, що висота водопілля залежить від запасу води в снігу, глибини 

промерзання ґрунту, кількості опадів у весняний період, а також добового ходу 
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температур. Різне поєднання зазначених чинників у басейні річки навесні 

визначає величину максимальних витрат води.  

Для виконання поставлених цілей виконано відновлення деяких 

характеристик у басейні р. Десна (табл. 4.2). Визначено характеристики 

високих водопіль, а саме дати початку та закінчення весняного водопілля, 

тривалість весняного водопілля та тривалість його підйому, максимальні 

строкові витрати води, шари стоку та аналітичну забезпеченість (табл. 4.3).  

Аналіз чинників формування весняних водопіль у басейні р. Десни 

виконано за даними спостережень 6 гідрологічних постів та 10 метеорологічних 

станцій, які розміщені в басейні р. Десна. Кількість опадів визначалась із 

урахуванням даних спостережень на гідрологічних постах та метеорологічних 

станціях. Оцінка чинників формування найвищих водопіль здійснювалась на 

основі їхніх розрахованих середньозважених значень, тобто з урахуванням 

частки площі водозбору, яка висвітлюється відповідною метеорологічною 

станцією. За весь період спостережень у басейні р. Десна найвищі водопілля 

спостерігались в 1917, 1970, 1931, 1942, 1947, 1937, 1951, 1994. За останні 20 

років найвищим було водопілля 1994 року. Аналіз чинників, які визначають 

основні характеристики водопіль виконано, починаючи з 1947 р., оскільки за 

більш ранні роки вихідна інформація обмежена. Характеристику найвищих 

водопіль виконано за даними спостережень у м. Чернігів, оскільки цей 

гідрологічний пост має найбільші відомості про водний режим р. Десна. 

Водопілля 1917 р. було найбільшим за весь період спостережень. 

Максимальна витрата води біля м. Чернігів сягала 8090 м³/с, що в 4,4 рази 

більша за середньобагаторічну максимальну витрату води (табл. 4.3). 

Аналітична забезпеченість такої витрати оцінюється як 0,9%, тобто водопілля 

1917 р. відноситься до катастрофічних. Водопілля 1917 року неможливо 

проаналізувати в зв’язку з відсутністю даних спостережень. Аналіз матеріалів 

спостережень за 1884-2010 рр. показав, що за величиною максимальної витрати 

води найбільш наближеними до водопілля 1917 р. є водопілля 1970 та 1931 рр., 

максимальні витрати яких відповідно склали 8000 та 7940 м
3
/с.  
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Таблиця 4.2 

Відомості про відновлення та приведення до багаторічного періоду характеристик найвищих весняних водопіль у 

басейні р. Десна 

Річка-пункт  Річка-аналог 
Умови 

Роки, які було відновлено 
n  10 R  0,7 k/k  2 

Дати початку весняного водопілля 

р. Десна – с. Розльоти р. Десна – м. Чернігів 56 0,89 20,3 1917, 1931, 1942, 1947, 1951 

р. Івотка – с. Івот р. Десна – м. Чернігів 58 0,87 17,9 1917, 1931, 1937, 1942, 1947, 1951 

р. Сейм – с. Мутин р. Десна – м. Чернігів 84 0,84 19,5 1917 

р. Клевень – с. Шарпівка р. Десна – м. Чернігів 54 0,85 16,3 1917, 1942, 1947, 1951 

Р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) р. Десна – м. Чернігів 54 0,81 13,7 1917, 1931, 1937, 1942, 1947, 1951 

Дати закінчення весняного водопілля 

р. Десна – с. Розльоти р. Десна – м. Чернігів 56 0,80 13,3 1917, 1931, 1942, 1947, 1951 

Дата проходження максимальної витрати води 

р. Сейм – с. Мутин р. Десна – м. Чернігів 84 0,75 13,6 1917 

Тривалість весняного водопілля  

р. Десна – с. Розльоти р. Десна – м. Чернігів 56 0,80 13,4 1917, 1931, 1942, 1947, 1951 

 

1
4
8
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Таблиця 4.3 

Характеристики високих водопіль у басейні р. Десна 
Р
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р. Десна – м. Брянськ (F= 12400 км²) 

1917 31/III 30/V 61 15 678 14/IV 51 75 

1931 15/IV 04/VI 51 12 2870 26/IV 1,3 183 

1937 10/III 29/V 81 19 2220 28/III 4,1 126 

1947 25/III 31/V 68 11 2510 04/IV 2,5 185 

1951 20/III 06/V 48 13 1510 01/IV 15,2 134 

1970 23/III 12/VI 82 25 2710 16/IV 1,7 266 

1994 21/III* - - - 1278* - 19,5 159* 

р. Десна – с. Розльоти (F= 36300 км²) 

1917 28/III* 03/VI* 68* - 4373* - 1,0 154* 

1931 16/IV* 27/VI* 75* - 4295* - 1,1 168* 

1937 8/III 7/VI 92 26 2300 2/IV 7,8 122 

1942 10/IV* 17/VII* 100* - 3591* - 2,0 155* 

1947 25/III* 11/VI* 80* - 2487* - 6,2 110* 

1951 16/III* 11/VI* 90* - 1836* - 13,9 96* 

1970 23/III 12/VI 82 26 3470 17/IV 2,2 179 

1994 16/III 20/VI 97 37 1430 20,21/IV 22,3 115 

р. Десна – м. Чернігів (F= 81400 км²) 

1917 27/III 12/VI 78 23 8090 18/IV 0,9 164 

1931 14/IV 06/VII 84 16 7940 29/IV 0,9 178 

1937 05/III 10/VII 128 32 3810 5/IV 8,5 120 

1942 09/IV 25/VII 108 22 6590 30/IV 2,0 165 

1947 24/III 20/VI 89 21 4470 13/IV 6,0 119 

1951 15/III 20/VI 98 28 3220 11/IV 13,0 105 

1970 24/III 20/VI 89 28 8000 19,20/IV 0,9 175 

1994 11/III 23/VII 135 47 2040 26/IV 30,0 118 

р. Івотка – с. Івот (F= 1260 км²) 

1917 28/III* - - - - - - 140* 

1931 14/IV* - - - - - - 153* 

1937 07/III* - - - - - - 98* 

1942 10/IV* - - - - - - 140* 

1947 25/III* - - - - - - 97* 

1951 17/III* - - - - - - 84* 

1970 21/III 12/V 53 16 154 05/IV 7,2 133 

1994 13/III 17/IV 36 16 68,2 28,30/III 48,0 52 
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Продовження таблиці 4.3 
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р. Сейм – м. Рильськ (F= 18100 км²) 

1917 - - - - 3641* - 0,9 167* 

1931 17/III* 14/VI* 90* 54*
 

2262* 09/V* 4,8 155* 

1937 11/III 31/V 82 18 1430 28/III 16,5 106 

1942 13/IV 12/VI 61 9 2600 21/IV 3,4 133 

1947 22/III 30/V 70 12 2070 02/IV 6,6 108 

1951 18/III 12/V 56 15 1770 01/IV 9,6 100 

1970 22/III 12/VI 83 19 2810 09/IV 2,5 168 

1994 20/III* 25/V* 67*
 

41*
 

815* 29/IV* 40,9 80* 

р. Сейм – с. Мутин (F= 25600 км²) 

1917 28/III* - - 9* 4140* 05/ІV* 1,0 186* 

1931 14/III 26/VI 105 44 2540 26/IV 4,9 178 

1937 14/III 3/VI 82 20 1990 1,2/IV 9,2 133 

1942 11/IV 12/VII 93 15 3580 25/IV 1,7 195 

1947 21/III 30/VI 102 19 1380 8/IV 19,3 70 

1951 20/III 26/V 68 18 1860 5,6/IV 10,7 94 

1970 16/III 12/VI 89 30 3380 14/IV 2,0 215 

1994 17/III 6/VI 82 33 845 18/IV 38,7 85 

р. Клевень – с. Шарпівка (F= 2440 км²) 

1917 25/III* - - - 693* - 1,3 167* 

1931 23/III 24/V 63 31 653 22/IV 1,6 202 

1937 11/III 22/IV 43 8 296 18/III 11,2 125 

1942 06/IV* - - - 644* - 1,7 179* 

1947 22/III* - - - 234* - 17,4 54* 

1951 13/III* - - - 324* - 9,3 78* 

1970 23/III 10/V 49 15 360 06/IV 7,7 130 

1994 21/III 14/V 55 11 76,5 31/III 59,0 59 

р. Снов – м. Щорс (с. Носівка) (F= 7140 км²) 

1917 24/III* - - - 1769* - 0,8 161* 

1931 12/IV* - - - 1108* - 4,8 176* 

1937 01/III* - - - 875* - 9,4 113* 

1942 07/IV* - - - 1547* - 1,5 162* 

1947 21/III* - - - 618* - 20,0 113* 

1951 11/III* - - - 821* - 11,2 98* 

1970 21/III 12/V 53 18 1070 7/IV 5,4 149 

1994 11/III 24/IV 45 22 237 1/IV 62,6 62 

* – відновлені значення 
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Гідрографи цих водопіль (рис. 4.6) дають змогу припустити, що 

подібність форми гідрографів та майже однакові дати початку та закінчення 

водопіль 1917 та 1970 рр. свідчать і про однакові умови їхнього формування. 

Таким чином було обрано 1970 рік, як найбільший за весь період регулярних 

спостережень. 
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Рис. 4.6. Гідрографи весняних водопіль на гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів 

 

Зима 1969-1970 року була холодною. Середньомісячна температура 

повітря в січні та березні була близька до норми, у лютому на 0,5-1,0 ºС нижче 

норми. Перехід середньодобової температури повітря через 0 ºС припав на 

третю декаду березня. У січні та лютому атмосферних опадів випало в два рази 

більше за норму. За березень на метеостанціях Покошичі та Білопілля опадів 

випало 63,2 і 77,0 мм відповідно, за норми 46,0 і 37,0 мм. Глибина промерзання 

ґрунту на кінець лютого була вище норми і складала 18-117 см. До середини 

лютого запас води в снігу перевищував середньобагаторічні значення на 67-

75 мм. На 10 березня запас води в сніговому покриві в басейні р. Десна на 

метеостанціях Чернігів та Покошичі складав 126 мм (норма 40 мм) та 140 мм 

(норма 67 мм) відповідно. До початку розвитку водопілля на 20 березня запас 
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води в сніговому покриві в басейні коливався від 46 до 156 мм на різних 

метеостанціях, за норми 29-67 мм. Отже, формування водопілля 1970 р. 

відбувалось за наступних умов: додатні середньодобові температури повітря в 

основний період сніготанення склали близько 10 ºС, сума опадів – 210 мм, 

запас води в сніговому покриві – 88,2 мм, глибина промерзання ґрунту – 47,8 

см (табл. 4.4).  

 

Таблиця 4.4 

Основні чинники формування найвищих водопіль у басейні р. Десна 

Рік 

Температура повітря Кількість 

опадів*, 

мм 

Запас 

води в 

снігу**, 

мм 

Глибина 

промерзання 

ґрунту**, см ºС** Дата ºС***  Дата  

1931 0 8/IV 15,4 29/IV 164 - - 

1937 -9,1 5/III 9,9 25/III 165 - - 

1942 1,7 12/IV 11,4 23/IV 178 - - 

1947 2,1 24/III 11,9 21/IV 98 96,2 87,5 

1951 1,9 15/III 12,5 2/IV 179 52,8 80,6 

1970 1,6 24/III 9,5 13/IV 210 88,2 47,8 

1994 1,2 18/III 16,2 18/IV 206 45,3 54,9 
* – за період водопілля, ** – на початок водопілля, *** – в основний період 

сніготанення 

 

Початок весняного водопілля в 1970 році в басейні р. Десна на 

гідрологічних постах припав на 16-24 березня. Його тривалість коливалась у 

межах від 49 (р. Клевень – с. Шарпівка) до 89 (р. Десна – м. Чернігів, р. Сейм – 

с. Мутин) діб. Тривалість підйому весняного водопілля становила 15-30 діб 

(табл. 4.3). Найповніші відомості про умови формування водопілля 1970 р. 

наведено в роботі [31]. 

Зима 1930-1931 рр. також характеризувалася низькими температурами. 

Лютий 1931 р. був прохолоднішим за лютий 1970 р. Так, середньомісячна 

температура повітря на метеостанції Чернігів у лютому була нижче норми на 

5,3 ºС і складала -11,5 ºС за норми -6,2 ºС. Також нижче норми на 1-2 ºС була 

температура повітря і в березні. Перехід середньодобової температури повітря 
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через 0 ºС спостерігався пізніше ніж у 1970 році та припав на другу декаду 

квітня. На початок водопілля температура повітря за даними метеостанцій 

становила 0 ºС. Найбільша температура повітря в основний період сніготанення 

спостерігалася на 21 день і становила 15,4 ºС (табл. 4.4). Кількість опадів у 

басейні р. Десни за даними метеостанцій у січні коливалась у межах від 26 мм 

до 87 мм за норми від 23 мм до 35 мм (наприклад, для метеостанцій Чернігів – 

45,9 мм, Білопілля – 87,7 мм). Під час сніготанення випала значна кількість 

опадів, яка була вище норми на 10-40 мм. Так, у березні, на метеостанціях 

Глухів та Чернігів випало 67,1 мм (норма 27 мм) та 43,2 мм (норма 32 мм 

відповідно). Водопілля 1931 року було більш тривале ніж у 1970 р. і коливалось 

у межах від 51 до 105 діб. Період підйому водопілля за даними гідрологічних 

постів складав 12-54 доби. Гідрографи весняних водопіль за 1970 та 1931 рр. 

мають подібний вигляд, але початок водопілля в 1931 році відбувся пізніше і 

припав на кінець березня – другу декаду квітня, а відповідно й закінчення 

змістились на більш пізні строки (рис. 4.6, табл. 4.3). 

Максимальна витрата води в 1942 р. на гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів складала 6590 м³/с (аналітична забезпеченість 1,9 %). 

Повторюваність такого максимуму оцінюється як один раз на 50 років, а 

водопілля 1942 р. відноситься до визначного. Рік 1942 у порівнянні з 1970 р. 

характеризується пізнішим переходом температури повітря через 0 ºС, який 

припав на першу декаду квітня, що свідчить про дуже низькі температури 

повітря взимку. В січні, лютому та березні середньомісячна температура 

повітря за даними метеорологічних станцій була нижче норми на 2-9 ºС. У січні 

1942 р. кількість опадів не перевищувала норму. В період сніготанення 

кількість опадів була близька до норми, в березні коливалась у межах від 6,6 мм 

(Глухів) до 36 мм (Покошичі). Початок весняного водопілля 1942 р. на 

досліджуваній території припав на першу та другу декади квітня. Гідрологічний 

поста р. Десна – м. Брянськ відзначається найбільш ранньою датою початку 

весняного водопілля (25 березня) в басейні р. Десна цього року, так як 

знаходиться в верхній частині водозбору. Тривалість водопілля становила 61-
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108 діб. Період підйому водопілля на гідрологіних постах складав 9-22 дні. За 

датами початку та закінчення, а також формою гідрографа водопілля 1942 р. є 

подібним до водопілля 1931 р. (рис. 4.7, табл. 4.4), але його максимальна 

витрата води була меншою за максимальну витрату водопілля 1931 р. в 1,2 

рази.  
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Рис. 4.7. Гідрографи весняних водопіль на гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів 

 

Максимальна витрата води в 1947 р. становила 4470 м³/с (аналітична 

забезпеченість 6,8 %) (табл. 4.3), що в 1,8 рази менша максимальної витрати 

води за водопілля 1970 р., але в 2,4 рази більша за середньобагаторічну 

максимальну витрату води. Зима 1946-1947 рр. в Україні була достатньо 

холодною. Середньомісячна температура повітря в січні та лютому була на 2-

4 ºС нижче норми, в березні – близька до норми. Перехід середньодобової 

температури повітря через 0 ºС як і в 1970 р. припав на третю декаду березня. В 

січні та лютому кількість опадів, яка випала на досліджувану територію, була 

нижче норми. У березні на станції Чернігів випало 61,6 мм за норми 32 мм, на 

станції Покошичі – 53,9 мм (норма 33 мм). Ці опади збільшили запас води в 

сніговому покриві та сприяли більш інтенсивному стіканню талих та дощових 
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вод у русло річки. Проте кількість опадів за водопілля 1947 р. була в 2,1 рази 

менша кількості опадів за водопілля 1970 р. (табл. 4.4). Глибина промерзання 

ґрунту на кінець лютого була більша ніж в 1970 р. і складала 60-150 см. На 

кінець другої декади лютого спостерігалося збільшення запасу води в 

сніговому покриві вище норми на 10-20 мм. На 10 березня запас води в 

сніговому покриві в басейні р. Десна за спостереженнями на метеостанції 

Чернігів складав 88 мм за норми 26 мм. До середини лютого запас води в 

сніговому покриві перевищував середньобагаторічні значення. До початку 

розвитку водопілля на 20 березня запас води в сніговому покриві коливався від 

50 до 155 мм за норми від 26 до 55 мм. 

Початок весняного водопілля на більшій території басейну в 1947 році 

майже збігся з початком водопілля в 1970 р. і спостерігався 21-25 березня. 

Тривалість водопілля змінювалася від 68 (р. Десна – м. Брянськ) до 102 діб 

(р. Сейм – с. Мутин). Період підйому водопілля складав 11-21 день.  

Водопілля 1937 та 1951 рр. (рис. 4.8), які мали максимальні витрати води 

на гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів відповідно 3810 та 3220 м³/с 

(аналітична забезпеченість 9,7 % та 15 %) відносяться до середніх 

багатоводних. Їхня середня витрата води в 2,3 рази менша за максимальну 

витрату води водопілля 1970 р., але в 1,6 рази більша за середньобагаторічну 

максимальну витрату води. Середньомісячні температури повітря в березні 

1937 та 1951 рр. були вищі за норму на 1-3 ºС. Перехід температури повітря 

через 0 ºС відбувся раніше ніж у 1970 р. і припав на другу (1937 р.) та третю 

(1951 р.) декаду березня. У лютому та березні 1937 р. кількість опадів 

перевищувала норму на 10-40 мм. Так, у березні на метеостанції Чернігів 

випало 59 мм за норми 32 мм, на метеостанції Щорс – 70,6 мм за норми 29 мм. 

Січень та лютий місяць 1951 року характеризувався незначною кількістю 

опадів нижче норми. Проте під час сніготанення в 1951 р. кількість опадів була 

вище норми на 20-60 мм. Глибина промерзання ґрунту на кінець лютого 1951 р. 

була близька до норми і становила 61-78 см. На 10 березня 1951 року запас 

води в сніговому покриві на метеостанції Чернігів складав 49 мм за норми 
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26 мм. На початок розвитку водопілля запас води в снігу складав 52,8 мм 

(табл. 4.4).  

Початок весняного водопілля в 1937 році припав в основному на першу 

декаду березня. Його тривалість на великих за площею водозбору річках 

коливалась у межах 81-128 днів. Період підйому весняного водопілля становив 

19-32 дні. Найбільша тривалість водопілля спостерігалась у гирловій ділянці за 

даними гідрологічного поста р. Десна – м. Чернігів (табл. 4.3).  
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Рис. 4.8. Гідрографи весняних водопіль на гідрологічному посту р. Десна – 

м. Чернігів 

 

За останні 20 років найвищим було водопілля 1994 р. Максимальна 

витрата води 1994 р. на гідрологічному посту р. Десна – м. Чернігів склала 

2040 м³/с (аналітична забезпеченість 31,4 %). Зима 1993-1994 була теплою. 

Середньомісячна температура повітря в січні була вище норми на 7-8 ºС, у 

лютому нижче норми на 2-3 ºС та в березні близька до норми. Перехід 

середньодобової температури повітря через 0 ºС припав на третю декаду 

березня. У січні кількість опадів в басейні р. Десна за даними спостережень 

метеостанцій була близька до норми й коливалась в межах від 36 мм до 53 мм 
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за норми від 38 мм до 51 мм, у лютому – нижче норми на 10-20 мм, у березні – 

більше за норму на 10-20 мм. Глибина промерзання ґрунту на кінець лютого 

коливалась у межах від 33 см (метеостанція Дружба) до 61 см (метеостанція 

Чернігів), на початок сніготанення – становила 30-64 см. Запас води в 

сніговому покриві на початок водопілля був нижче норми на 2-15 мм. Лише на 

станції Дружба був вище норми на 30 мм і становив 78 мм.  

Початок весняного водопілля в 1994 році майже збігся з початком 

водопіль 1947 та 1951 рр. та припав на 13-24 березня. Як видно з рисунка 4.8 

форма гідрографа має більш розпластаний вигляд, тобто водопілля 1994 року за 

даними гідрологічного поста р. Десна – м. Чернігів має найбільшу тривалість за 

всі обрані роки, яка становила 135 діб, а його період підйому склав 47 діб.  

Згідно з нашими даними, розміщеними в таблиці 3.6 розділу 3 п.1, 

середньобагаторічна тривалість весняного водопілля (1885-2010 рр.) в басейні 

р. Десна становить 73 доби. Виконано аналіз тривалості весняного водопілля по 

басейну р. Десна за роки, в які спостерігалися найвищі весняні водопілля 

(рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Тривалість найвищих весняних водопіль та середньобагаторічна 

тривалість (1885-2010 рр.) у басейні р. Десна 
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Так, більша за середньобагаторічну тривалість спостерігалась у 1931, 

1937, 1942, та 1947 роках. Однак ці значення відхиляються в незначних межах і 

становлять від 69 (1917 р.) до 91 (1942 р.) доби в басейні річки Десна. 

Отже, можна зробити наступні висновки: 

- За розмірами територій, що затоплюються, та повторюваністю 

найвищі водопілля в басейні р. Десна спостерігались у 1917, 1970, 1931 рр. 

(катастрофічні), у 1942 р. (визначне), 1947 р. (високе) та в 1937, 1951, 1994 рр. 

(середні багатоводні). За останні 20 років найбільшим було водопілля 1994 р. 

- Подібність форми гідрографів та майже однакові дати початку та 

закінчення водопіль 1917 та 1970 рр. свідчать про однакові умови їхнього 

формування. 

- Формування катастрофічних та визначних весняних водопіль у басейні 

р. Десна відбувається в ході досягнення в основний період сніготанення 

середньодобової температури повітря близько 16 ºС, на початок водопілля 

середньозваженої величини запасу води в сніговому покриві більше за 80 мм та 

глибини промерзання ґрунту близько 85 см, а також сумарної кількості опадів 

за період водопілля 200 мм і більше.  

- Високі температури повітря та значні опади у вигляді дощу 

обумовлювали інтенсивність сніготанення, що й сприяло формуванню 

катастрофічних водопіль. Так, 1931 та 1970 рр. характеризувалися на початок 

водопілля додатною температурою повітря (0 та 1,6 ºС відповідно) та 

інтенсивним її зростанням (до 15,4 та 9,5 ºС) в основний період сніготанення 

протягом 21-22 діб. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ЦИФРОВІ КАРТИ ОСНОВНИХ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ 

 

 

5.1 Цифрові шари кліматичних параметрів весняного водопілля 

 

Одним із головних методів вивчення гідрологічного режиму річок в 

умовах обмеженої кількості спостережень на гідрологічних постах є метод 

картографічного зображення. Цей метод заснований на гіпотезі, що 

характеристики стоку, як і інші географічні параметри, поступово змінюються в 

просторі і залежать від географічної зональності [149]. На величину стоку 

весняного водопілля впливає велика кількість чинників, які перебувають у 

тісному взаємозв’язку між собою і зумовлюють як величину витрати води, так і 

об’єм стоку водопілля. Для реалізації поставлених цілей, було обрано такі 

характеристики весняного водопілля: суми опадів за період весняного 

водопілля, максимальні запаси води в снігу та дати його настання, суми 

додатних та від’ємних температур повітря за зимовий період.  

Обʼєкти дослідження в гідрології належать до географічно (просторово) 

координованих даних (надалі, геодані), у яких через ідентифікатор поєднані 

координати місцезнаходження (позиційний складник) з їхніми кількісними та 

якісними атрибутами (непозиційний складник) [150]. Місцезнаходження та 

атрибути обʼєкта також можуть бути змінними в часі (англ. temporal data).  

Сучасний ГІС-інструментарій дозволяє на високому науковому рівні 

оперувати геоданими достатньої якості й точності та створювати неперервні 

поверхні розподілу Z-параметра (інтерполяційні поверхні) на основі наявних 

даних (відліків), наприклад, зі стаціонарних станцій. У гідрологічних прогнозах 

використовуються дані зі стаціонарних метеорологічних станцій та 

гідрологічних постів. Прогнозування та статистична обробка кількісних і 



160 

якісних атрибутів цих даних, без урахування позиційного (геопросторового) 

складника може стати причиною отримання непередбачуваних результатів, що 

не можуть бути пояснені без урахування складної взаємодії елементів 

ландшафту, що і формують континуально-дискретні поверхні та визначаються 

внутрішньою узгодженістю процесів їхньої взаємодії, а отже й розташування.  

Недостатність даних спостережень (розрідженість мережі гідрологічних 

постів та метеостанцій у межах України, закритість даних та відсутність 

якісних даних з мереж сусідніх держав), розмаїття методів інтерполяції 

засобами ГІС (17 методів у розширенні Geostatistical Analyst) різної 

статистичної достовірності, оптимальних умов їхнього використання та 

налаштування, відсутність відповідних сучасних теоретично-прикладних 

досліджень на національному рівні, роблять значущою розробку 

загальноприйнятої методики для подання просторово розподілених 

гідрометеорологічних характеристик у вигляді інтерполяційних поверхонь. 

У прикладній гідрології величини гідрометеорологічних характеристик 

весняного водопілля за окремі роки і за багаторічний період є важливою 

інформацією, що визначається за матеріалами гідрометричних спостережень за 

достатньої їхньої тривалості, в іншому разі – застосовують непрямі методи, 

серед яких найпоширенішим є метод визначення характеристик за картами 

ізоліній. Першу карту ізоліній норм річного стоку для європейської частини 

СРСР побудвав інженер Д.І. Кочерін у 1927 р. Карту ізоліній норми річного 

стоку, виражену в модулях, побудував Б.Д. Зайков у 1947 р., для території 

УРСР у 1948 р. В.І. Мокляк [151].  

Одними з перших робіт у гідрології з використанням ГІС технологій були 

роботи Л.О. Горбачової [103-107]. У роботі [103] автор розглянула особливості 

створення ГІС гідрологічної мережі спостережень України з ціллю обліку, 

зберігання, узагальнення, модифікації і відображення гідрологічної інформації. 

У статті [104] реалізовано методичні засади щодо розробки баз даних 

розрахункової гідрологічної інформації та отримано цифрову карту 

просторового розподілу мережі гідрологічних спостережень. Розроблені 
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методичні основи просторового узагальнення норм річного стоку води для 

річок України та складено карту норм річного стоку [105]. Також у роботі [106] 

розглянуто основні етапи створення цифрових баз даних розрахункової 

гідрологічної інформації. Всі ці дослідження автор виконувала на основі ГІС 

MapInfo Version 7.0, інтерполяційні поверхні норм річного стоку будувалися 

тріангуляційним методом (TIN-інтерполяція) [107]. У статті О.В. Бойко [152] 

запропоновано технологію збору та обробки географічних та геоморфологічних 

просторових даних засобами геоінформаційних систем для подальшого 

використання в створенні розподілених гідрологічних моделей стоку. На 

прикладі водозборів р. Уж та р. Стир проведено перевірку роботи технології 

для параметризації гідрологічної моделі [152]. Також у статті О.С. Коноваленко 

[153] з метою відображення просторового розподілу максимального весняного 

стоку для річок басейну Стир побудовано карти розподілу шарів та 

максимальних модулів стоку води за весняне водопілля 1 % ймовірності 

перевищення з використанням сплайн апроксимації. У роботі [154] описано 

алгоритм використання модуля Spatial Analyst / Hydrology для отримання 

структури та морфометричних характеристик річкової мережі. 

Нами [112] за допомогою ArcGIS 10.1 побудувано карти просторового 

розподілу кількісних та часових показників чинників формування весняного 

водопілля в басейні р. Десна. Вихідними даними було усереднено багаторічні 

норми з 33 метеорологічних станцій у басейні р. Десна та за її межами 

(рис. 5.1). У зв’язку з відсутністю даних спостережень в окремі роки та 

відсутністю доступу до даних по території Російської Федерації після розпаду 

Радянського Союзу, було здійснено відновлення та подовження рядів за даними 

метеостанцій-аналогів методом парної регресії. Цей метод полягає в розрахунку 

рівняння регресії, за яким, використовуючи дані метеостанції-аналога, будуть 

відновлені потрібні кількісні гідрометеорологічні характеристики за умови 

(1.17). 
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Рис. 5.1. Карта розміщення метеорологічних станцій у межах та поза межами 

басейну р. Десна 

 

Процедура побудови карт складалася з двох основних етапів: 

автоматичної ідентифікації річкової мережі на основі ЦМВ (цифрової моделі 

висот) для оконтурювання суббасейнів гідрологічних постів та інтерполяції 

даних з метеорологічних станцій на всю території басейну р. Десна. 
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I етап. Автоматична ідентифікація річкової мережі. Для цього 

використовувався стандартний алгоритм у модулі (розширенні) Arc Hydro Tools 

та гідрологічно-скорегована під цілі ідентифікації річкової мережі - ЦМВ 

SRTM HydroSheds [155]. На основі отриманих растрових та векторних даних 

автоматично виділено суббасейни гідрологічних постів та отримано їх 

морфометричні характеристики.  

II етап. Інтерполяція даних. Обґрунтованість кінцевого результату 

інтерполяції залежить від наступних чинників: 

1. Експертного підбору репрезентативних об’єктів дослідження та геоданих; 

2. Якості та достатньої кількості відліків поверхні, їхнього просторового та 

репрезентативного місцезнаходження; 

3. Попередньої статистичної підготовки відліків (відновлення та 

подовження рядів, приведення до багаторічного періоду);  

4. Подальшого аналізу відліків у ГІС-інтрументарії (гістограма, аналіз 

тренду (географічної зональності), хмара (графік) варіограми/коваріації, 

пошук екстремальних (випадних) значень тощо); 

5. Прийняття рішення щодо вибору й налаштування методу інтерполяції з 

можливим урахуванням природних абсолютних і умовних бар’єрів, 

додаткових Z-параметрів (наприклад, кокрігінг) за умови їхньої 

просторової кореляції з вихідними даними (висота станції тощо);  

6. Перевірки та порівняння якості вихідного результату: перехресна 

перевірка, похибки інтерполяції тощо; 

7. Візуалізації у вигляді поверхні розподілу, ізоліній чи за лінійними 

обʼєктами (якісні та часові зміни по течії річки). Можливість 

екстраполяції інтерполяційної поверхні до меж заданої області (басейну 

річки). 

Самойленко В.М. [150] також привертає увагу до проблем інтерполяції, 

що пов’язані з наступними чинниками: 

1. Число відліків поверхні (авт. – кількість метеорологічних станцій та 

гідрологічних постів); 
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2. Місцезнаходження цих відліків (авт. – рівномірність середньої 

найменшої відстані між станціями); 

3. Сідловинними точками (авт. – витікає з перших двох чинників, 

вирішується підбором та налаштуванням методу інтерполяції або 

розширенням кількості відліків); 

4. Межами областей, що містять відліки поверхні (авт. – перекритість 

території дослідження, з певним буфером, відліками). 

Інтерполяцію відліків проведено в розширенні ArcGIS – Geostatistical 

Analyst / Geostatistical Wizard / Radial Basis Functions / Kernel Function – 

Multiquadric. Методом інтерполяції, за допомогою мультиквадратичної функції 

(англ. multiquadric function), що входить в систему радіальних функцій (англ. 

radial basis functions), побудовано неперервну поверхню розподілу основних 

гідрометеорологічних характеристик. 

Даний метод інтерполяції належить до жорстких інтерполяторів, тобто, 

інтерполяційна поверхня деформується таким чином, щоб максимально точно 

пройти через дані точок спостережень. Він візуально є найбільш наближеним 

до ручної інтерполяції, що використовувалася до цього часу в гідрології, однак 

не є суб’єктивним, позаяк відтворює конкретну (детерміновану) реалізацію 

випадкової функції (розширена інформація в [156, 110]). Хоча й не вирізняється 

найбільшою статистичною достовірністю серед інших методів, доступних у 

Geostatistical Analyst або сучасних статистичних пакетах (наприклад, R). 

Під час визначення норми, як і інших параметрів, має дотримуватись 

умова, обов’язкова в статистичній обробці будь-якої області, а саме: умова 

однорідності та стаціонарності членів статистичного ряду [92]. У підрозділі 3.2 

виконано комплексний аналіз багаторічної мінливості чинників формування 

весняного водопілля в басейні р. Десна на основі гідролого-генетичних 

(сумарні криві, інтегральні криві відхилень, суміщені хронологічні графіки) 

методів та статистичного методу (оцінка статистичної значимості лінійних 

трендів), а також аналізу циклічних коливань рядів спостережень. Показано, що 

ряди спостережень основних гідрометеорологічних характеристик весняного 
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водопілля в басейні р. Десна є стаціонарними та однорідними. Статистично 

значимі тренди мають тимчасовий характер, а гідрометеорологічні ряди, в яких 

вони проявляються, є квазістаціонарними. 

Отримані результати є достатніми для побудови карт норм 

гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна на 

основі довгих (з початку спостережень по 2009 р. включно) рядів спостережень 

із використанням ГІС. Такий підхід дає можливість отримати достовірнішу 

інформацію (використання репрезентативних рядів), представлену сучасними 

картографічними засобами. 

У ході роботи виявлено недоцільність інтерполяції усереднених норм 

суми опадів за період весняного водопілля, як непрямого методу визначення 

цього показника в суббасейнах, неохоплених гідрометеорологічними 

спостереженнями. Адже в гідрології дати й тривалість, за яку сумується 

кількість опадів, визначаються даними гідрологічного поста за період водопілля 

та входженням/невходженням метеорологічної станції в той чи інший 

суббасейн гідрологічного поста, як окремий часовий зріз. Ситуацію вичерпно 

ілюструє рис. 5.2, на якому чітко простежується ця залежність у центральній 

частині басейну р. Десна, суббасейн гідрологічного поста притоки I-го порядку 

р. Івотка, метеорологічна станція Дружба (54,8 мм опадів за 44 дні водопілля). 

Тобто, такі дані не можуть бути поширеними на іншу, окрім цієї, структуру 

суббасейнового розподілу, вони є нерепрезентативними для інших суббасейнів. 

Ситуацію не вирішує й приведення даних до єдиної тривалості водопілля, адже 

будуть ураховуватися ті опади, що не є чинником формування водопілля в 

конкретному суббасейні. 
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Рис. 5.2. Карта упередженого розподілу суми опадів (мм) за період весняного 

водопілля на гідрологічних постах басейну р. Десна: а) на основі середніх 

значень по суббасейнах гідрологічних постів; б) на основі усереднених 

багаторічних норм метеорологічних станцій 

 

Таким чином, було вирішено норму суми опадів за весняне водопілля 

представити в картографічному вигляді без використання інтерполяційних 

поверхонь. Також для більшої інформаційності на карті представлено середні 

дати початку весняного водопілля та їхню середню тривалість (рис. 5.3). Сума 

опадів за весняне водопілля визначається як середньозважене значення по 

басейну. Для цього було розраховано вагові коефіцієнти для розрахунку 

кількості опадів, які випали на водозбори річок басейну р. Десна (табл. 5.1). 

Найбільша норма суми опадів за весняне водопілля спостерігалася в 

суббасейні р. Сейм (на гідрологічному посту р. Сейм – м. Рильск) і становила 

102 мм, найменша – в басейні р. Івотка (на гідрологічному посту р. Івотка – 

с. Івот) 54,8 мм, що пояснюється коротшою тривалістю водопілля.  

Отже, менші за площею басейни річок мають відповідно коротші за 

тривалістю весняні водопілля і, як наслідок, менша кількість опадів за 

водопілля випала на водозбірну площу. 
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Рис. 5.3. Карта норм сум опадів за весняне водопілля в басейні р. Десна, мм 
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Таблиця 5.1 

Значення вагових коефіцієнтів опадомірних пунктів, які використано для 

визначення кількості опадів, що випали на суббасейни річок басейну р. Десна 

№ Річка-пункт Метеостанція 
Вагові 

коефіцієнти 

1. р. Десна – м. Чернігів 

Чернінів 0,15 

Глухів 0,29 

Дружба 0,22 

Брянськ 0,13 

Богородицьке-Феніно 0,21 

2. р. Десна – с. Розльоти 
Дружба 0,45 

Брянськ 0,55 

3. р. Сейм – с. Мутин 

Глухів 0,65 

Рильск 0,07 

Богородицьке-Феніно 0,28 

 

Максимальні запаси води в снігу та дати їх настання мають властивість 

монотонно змінюватись із північного сходу на південний захід по території 

басейну (рис. 5.4, 5.5). Розподіл норм максимальних запасів води в снігу 

залежить від зональної зміни кліматичних характеристик та орографічної 

конфігурації басейну річки Десни. Північно-східна частина басейну 

характеризується нижчими температурами повітря взимку (рис. 5.6) та 

пізнішим переходом температури повітря через 0ºС, саме тому тут 

спостерігаються найбільші запаси води в снігу й відповідно пізніше настає 

водопілля. Характер розподілу максимальних запасів води в снігу до певної 

міри віддзеркалює збільшення середньої висоти водозбору з переходом від 

Поліської низовини до Середньоруської височини в північно-східній частині 

басейну. На карті максимальних запасів води в снігу найбільша кількість 

спостерігається в північній частині басейну і становить понад 80 мм (м. Брянськ 

– 81,7 мм). Значення по басейну максимальних запасів води в снігу 

коливаються в межах 80 мм і більше на північному сході та 50 мм і менше на 

південному заході досліджуваної території (рис. 5.4). Найменша кількість 

максимальних запасів води в снігу становить 48,6 мм на метеорологічній 

станції Ніжин. 
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Рис. 5.4. Карта норми максимального запасу води в снігу в межах басейну 

р. Десна, мм 
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Рис. 5.5. Карта норми дат настання максимального запаса води в снігу в межах 

басейну р. Десна 

 



171 

 

Рис. 5.6. Карта норми сум від’ємних температур повітря в басейні р. Десна, °C  

Побудовано карту норми сум додатних температур повітря за зимовий 

період (рис. 5.7). Розподіл додатних температур повітря підпорядковується 
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фізико-географічній зональності та менше значення має у верхній частині 

басейну р. Десна. 

 

Рис. 5.7. Карта норми сум додатних температур повітря за зимовий період в 

басейні р. Десна, °C 
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У процесі побудови карт отримано контури та морфометричні 

характеристики суббасейнів гідрологічних постів у обраній картографічній 

проекції. Не зважаючи на очевидність визначення площі басейну, під час 

оцінювання не можна уникнути й похибок різної природи [124]. Такі похибки 

можуть вважатися випадковими і бути обумовленими ручною обробкою 

топокарт, зміною місцезнаходження гідрологічного поста, згладжуванням і 

частковим порушенням істинного рельєфу на стадіях процесу підготовки ЦМВ. 

Порівняння результатів представлено в табл. 5.2, з якої видно, що 

розраховані з використанням ГІС величини площ суббасейнів гідрологічних 

постів дуже близько збігаються з даними літературних джерел. Так, площа 

суббасейну р. Десна – м. Чернігів відрізняється на 709 км², тобто на 0,9 %. А 

площа суббасейну р. Сейм – с. Мутин лише на 4 км², тобто на 0,02 %. Цей 

приклад указує на доцільність застосування ГІС через відтворюваний та сталий 

результат (англ. – consistent result), де точність залежить від роздільної 

здатності ЦМВ. 

Таблиця 5.2  

Порівняння площ суббасейнів гідрологічних постів у басейні р. Десни 

St_ID Гідрологічний пост 

Площа 

суббасейну за 

літературними 

джерелами, км² 

Розрахована з 

використанням 

ГІС, км² 

Різниця, 

% 

<Null> р. Десна – гирло 88900 88787 0,1 

1 р. Десна – м. Брянск 12400 12365 0,3 

2 р. Івотка – с. Івот 1260 1261 0,1 

3 р. Снов – м. Щорс 7140 6949 2,7 

4 р. Десна – с. Розльоти 36300 36484 0,5 

5 р. Сейм – м. Рильск 18100 18115 0,08 

6 р. Десна – м. Чернігів 81400 80691 0,9 

7 р. Сейм – с. Мутин 25600 25596 0,02 

8 р. Клевень – с. Шарпівка 2440 2591 6,2 
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Отже, побудований з використанням ГІС просторовий розподіл 

кліматичних параметрів весняного водопілля піддається логічному 

представленню та надає можливість виключити похибки різної природи. 

 

 

5.2 Цифрові шари параметрів максимального стоку весняного водопілля 

 

У підрозділі 3.1 показано, що ряди спостережень максимального стоку 

води весняного водопілля в басейні р. Десна можна вважати квазіоднорідними 

та квазістаціонарними, та отримано їх розрахункові характеристики різної 

ймовірності перевищення. Отже, можливо виконати просторово-часовий 

розподіл максимального стоку води весняного водопілля шляхом картування. 

Найбільше практичне значення має представлення шарів стоку весняного 

водопілля 1% та 50% забезпеченості, а також його коефіцієнту варіації. Для 

більш точного розподілу по території максимального стоку води додатково 

використано гідрологічні пости за межами басейну р. Десна (рис. 5.8). 

У роботі застосовано принцип не перекриття водозборів річок, 

заснований на використанні середніх за площею річок. Дана методика дозволяє 

позбутися залежності шару стоку води весняного водопілля різної 

забезпеченості, а також його коефіцієнту варіації від площ їхніх водозборів. 

Однак у зв’язку із відсутністю доступу до даних із Російської Федерації, не 

можливо виключити такі гідрологічні пости: р. Десна – м. Брянськ та р. Сейм – 

м. Рильськ. Побудовані графіки залежностей показують, що, незважаючи на 

використання цих гідрологічних постів, коефіцієнт залежності не перевищує 

0,7, тобто можливо виконати просторовий розподіл цих характеристик 

(рис. 5.9). 



175 

 

Рис. 5.8. Карта розміщення гідрологічних постів у межах та поза межами 

басейну р. Десна 
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Рисунок 5.9. Залежність 1 % (а) та 50% (б) шару стоку води весняного 

водопілля, а також його коефіцієнту варіації (в) від площ водозборів у басейні 

р. Десна 

 

Отже, побудовані інтерполяційні поверхні шарів стоку весняного 

водопілля 1% та 50% забезпеченості та коефіцієнту його варіації (рис. 5.10, 5.11 

та 5.12) підпорядковуються фізико-географічній зональності. Найбільші 

значення шар стоку весняного водопілля різної забезпеченості має у північно-

східній частині басейну та поступово зменшується до гирла річки Десна.  

Також виконано картографічне представлення таких 

середньобагаторічних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна: 

 дат початку весняного водопілля (рис. 5.13); 

 дат проходження максимальних витрат води (рис. 5.14); 

 тривалості весняного водопілля (рис. 5.15). 
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Рис. 5.10. Просторовий розподіл шару стоку весняного водопілля 1% 

забезпеченості в басейні р. Десна 
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Рис. 5.11. Просторовий розподіл шару стоку весняного водопілля 50% 

забезпеченості в басейні р. Десна 
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Рис. 5.12. Просторовий розподіл коефіцієнтів варіації середнього багаторічного 

шару стоку води весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. 5.13. Просторовий розподіл середньобагаторічних дат початку весняного 

водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. 5.14. Просторовий розподіл середньобагаторічних дат проходження 

максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. 5.15. Просторовий розподіл середньобагаторічної тривалості весняного 

водопілля в басейні р. Десна 
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Дати початку водопілля змінюються в межах від 6 березня до 15 березня. 

Середньобагаторічна тривалість водопілля в басейні р. Десна становить менше 

73 днів у північній частині досліджуваної території та більше 99 днів у гирловій 

ділянці.  

Враховуючи вищенаведене можна зробити наступні висновки:  

- Перехід від традиційних методів побудови карт на паперових носіях до 

сучасних методів представлення картографічних матеріалів з використанням 

ГІС є актуальною практичною задачею. Отримано цифрові карти просторового 

розподілу гідрометеорологічних характеристик в басейні р. Десни. Норма суми 

опадів за весняне водопілля розраховувалась як середньозважене значення по 

басейну. Найбільший максимальний запас води в снігу спостерігається в 

північній частині досліджуваної території, що повʼязано з географічним 

положенням басейну. Отримані карти доцільно використовувати для 

визначення характеристик весняного водопілля в недосліджуваних частинах 

басейну, а також для гідрологічного прогнозування. 

- Спроба побудови карт просторового розподілу гідрометеорологічних 

атрибутів засобами ГІС-інструментарію розкрила наявні проблеми, можливості 

та засвідчила актуальність та перспективність досліджень у цьому напрямі. 

Розробка методики інтерполяції гідрометеорологічних відліків та побудови 

неперервних растрових поверхонь високої статистичної точності та 

достовірності, щоб об’єктивно відображати просторовий розподіл Z-параметра 

в природних об’єктах, як і вдосконалення алгоритму ідентифікації річкової 

мережі на основі ЦМВ, потребує ґрунтовніших досліджень та адаптації 

зарубіжного та національного теоретико-прикладного досвіду у сферу ГІС. 

- Недоцільно будувати інтерполяційну поверхню розподілу норм суми 

опадів за весняне водопілля, оскільки кількість опадів залежить від тривалості 

водопілля в конкретному водозборі. Такі карти будуть нерепрезентативними та 

неінформаційними, позаяк тривалість водопілля на різних водозбірних 

басейнах різна. Приводити ряди до одного спільного періоду спостережень не 



184 

коректно, тому що будуть ураховуватися ті опади, які не брали участь у 

формуванні весняного водопілля. 

- Отримані інтерполяційні поверхні дозволяють позбутися суб’єктивних 

чинників і автоматично отримувати значення в будь-якій точці карти. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Проведені дослідження чинників, параметрів та сучасних тенденцій 

максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна дозволили 

зробити наступні висновки та узагальнення: 

1. На основі гідролого-генетичного аналізу встановлено, що ряди 

спостережень максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Десна є 

квазіоднорідними та квазістаціонарними, оскільки вони мають тільки 

багатоводну та маловодну фази довготривалих циклічних коливань, які 

характеризуються значною тривалістю, а також істотною мінливістю. 

2. Аналіз інтегральних кривих відхилень максимальних витрат води та 

шарів стоку весняного водопілля показав, що на всіх пунктах спостережень з 

1970 р. і дотепер триває маловодна фаза водності та не можливо виділити 

повний замкнутий цикл. Просторово-часові коливання максимального стоку 

води весняного водопілля характеризуються синхронністю та синфазністю.  

3. Отримано, що дати настання основних характеристик весняного 

водопілля в басейні р. Десна за сумарними кривими, інтегральними кривими 

відхилень та сумісними хронологічними графіками є однорідними. Починаючи 

з 1988 р. спостерігається збільшення тривалості водопілля та зміщення дат 

початку весняного водопілля на більш ранні строки. 

4. За гідролого-генетичними методами визначено, що ряди спостережень 

кліматичних чинників формування весняного водопілля є однорідними та 

стаціонарними. Починаючи з 70-х років минулого століття спостерігається 

зменшення суми від’ємних температур, що призводить до зменшення твердих 

опадів і як наслідок – до зменшення максимальних запасів води в снігу та 

глибини промерзання ґрунту. 

5. За методикою класифікації гідрографів за подібною формою на основі 

застосування двох критеріїв аналогічності серед 126 гідрографів р. Десна – 

м. Чернігів було отримано 41 клас. Отримано 12 класів із низькою ймовірністю 
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перевищення, 9 класів із середньою ймовірністю та 20 класів із високою 

ймовірністю перевищення. Гідрографи, які увійшли до одного класу мають 

схожі кліматичні умови формування водного стоку, що свідчить про їхню 

повторюваність за рахунок циклічності гідрометеорологічних процесів. 

Виявлено, що найбільш значущими чинниками, які впливають на форму 

гідрографів, є температурний режим, запаси води в снігу та умови 

сніготанення. 

6. Розраховано осереднені параметри гідрографів різної ймовірності 

перевищення в басейні р. Десна. Виявлено, що гідрографи із високою 

ймовірністю перевищення формуються при низьких значеннях запасів води в 

снігу, із низькою ймовірністю – в умовах холодного осінньо-зимового періоду 

зі значним накопиченням запасів води в снігу на водозборі річки та значною 

глибиною промерзання ґрунту, із середньою ймовірністю перевищення – при 

менших значеннях сум добових температур повітря та кількості опадів за 

період із від’ємними температурами у порівнянні з гідрографами із низькою 

ймовірністю перевищення. Температура, опади та зволоження ґрунтів басейну 

літньо-осінній період мають суттєве значення при формуванні катастрофічних 

водопіль. 

7. Визначено, що формування найвищих весняних водопіль у басейні р. 

Десна відбувалися в ході досягнення в основний період сніготанення високої 

середньодобової температури повітря, значних величин запасу води в 

сніговому покриві на початок водопілля, глибини промерзання ґрунту та 

сумарної кількості опадів за період водопілля.  

 8. Побудовано цифрові карти просторового розподілу 

гідрометеорологічних характеристик за багаторічний період у басейні р. Десна 

на основі ГІС: максимального запасу води в снігу та дати його настання, сум 

від’ємних температур повітря, сум додатних температур повітря за зимовий 

період, суми опадів за період весняного водопілля, шару стоку весняного 

водопілля 1 %-ї та 50 %-ї забезпеченості та його коефіцієнта варіації, середніх 

багаторічних дат початку весняного водопілля, дат проходження максимальних 
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витрат води та тривалості весняного водопілля. Побудовані інтерполяційні 

поверхні підпорядковуються фізико-географічній зональності. 
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Рис. А. 1. Сумарні криві максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. А. 2. Сумарні криві шарів стоку води весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. А. 8. Сумарні криві тривалості весняного водопілля в басейні р. Десна 

 

 2
1
4
 



Продовження додатку А 

Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат настання основних характеристик весняного водопілля 

р. Десна - м. Брянськ

01.02

11.02

21.02

02.03

12.03

22.03

01.04

11.04

21.04

1895 1914 1933 1952 1971 1990 2009

Дата

 

р. Десна - с. Розльоти

12.01

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

1954 1965 1976 1987 1998 2009

Дата

 

р. Івотка - с. Івот

12.01

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

1952 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008

Дата

 

р. Сейм - м. Рильськ

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007

Дата

 

Рис. А. 9. Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат початку весняного водопілля в басейні р. Десна 

2
1

5
 



216 

Продовження додатку А 

р. Сейм - с. Мутин

20.01

05.02

21.02

08.03

24.03

09.04

25.04

1926 1942 1958 1974 1990 2006

Дата

 

р. Клевень - с. Шарпівка

12.01

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

р. Снов - м. Щорс

(с. Носівка)

12.01

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

Рис. А. 9. (продовження) Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат початку весняного водопілля в басейні 

р. Десна 2
1
6
 



217 

 

р. Десна - м. Брянськ

02.03

12.03

22.03

01.04

11.04

21.04

01.05

11.05

1895 1912 1929 1946 1963 1980

Дата

 

р. Десна - с. Розльоти

12.03

22.03

01.04

11.04

21.04

01.05

11.05

21.05

1954 1965 1976 1987 1998 2009

Дата

 

р. Івотка - с. Івот

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

11.05

1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008

Дата

 

р. Сейм - м. Рильськ

21.02

12.03

01.04

21.04

11.05

31.05

1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007

Дата

 

Рис. А. 10. Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат проходження максимальних витрат води весняного водопілля 

в басейні р. Десна 

2
1
7
 

2
1
7
 



 

Продовження додатку А 

 

р. Сейм - с. Мутин

02.03

12.03

22.03

01.04

11.04

21.04

01.05

11.05

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

Дата

 

р. Клевень - с. Шарпівка

01.02
11.02
21.02
02.03
12.03
22.03
01.04
11.04
21.04

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

р. Снов - м. Щорс 

(с. Носівка)

01.02

21.02

12.03

01.04

21.04

11.05

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

Рис. А. 10. (продовження) Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат проходження максимальних витрат води 

весняного водопілля в басейні р. Десна 

2
1
8
 



Продовження додатку А 

 

р. Десна - м. Брянськ

21.04

11.05

31.05

20.06

10.07

1895 1912 1929 1946 1963 1980

Дата

 

р. Десна - с. Розльоти

11.05

31.05

20.06

10.07

30.07

1954 1965 1976 1987 1998 2009

Дата

 

р. Івотка - с. Івот

12.03

01.04

21.04

11.05

31.05

20.06

1952 1959 1966 1973 1980 1987 1994 2001 2008

Дата

 

р. Сейм - м. Рильськ

01.04

21.04

11.05

31.05

20.06

10.07

1935 1944 1953 1962 1971 1980 1989 1998 2007

Дата

 

Рис. А. 11. Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат закінчення весняного водопілля в басейні р. Десна 

2
1
9
 



220 

Продовження додатку А 

р. Сейм - с. Мутин

21.04

11.05

31.05

20.06

10.07

30.07

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

Дата

 

р. Клевень - с. Шарпівка

21.02

12.03

01.04

21.04

11.05

31.05

20.06

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

р. Снов - м. Щорс 

(с. Носівка)

21.02

12.03

01.04

21.04

11.05

31.05

20.06

1956 1969 1982 1995 2008

Дата

 

Рис. А. 11. (продовження) Багаторічна мінливість та лінійні тренди дат закінчення весняного водопілля в басейні 

р. Десна 2
2
0
 



221 

Продовження додатку А 

р. Десна - м. Брянськ

20

40

60

80

100

1895 1912 1929 1946 1963 1980

Днів

 

р. Десна - с. Розльоти

40

60

80

100

120

140

1954 1965 1976 1987 1998 2009

Днів

 

р. Івотка - с. Івот

10

30

50

70

90

110

1952 1960 1968 1976 1984 1992 2000 2008

Днів

 

р. Сейм - м. Рильськ

20

40

60

80

100

1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Днів

 

Рис. А. 12. Багаторічна мінливість та лінійні тренди тривалості весняного водопілля в басейні р. Десна 

2
2
1
 



222 

Продовження додатку А 

 

р. Сейм - с. Мутин

40

60

80

100

120

140

1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

Днів

 

р. Клевень - с. Шарпівка

10

30

50

70

90

1956 1969 1982 1995 2008

Днів

 

р. Снов - м. Щорс

(с. Носівка)

20

40

60

80

100

120

1956 1969 1982 1995 2008

Днів

 

Рис. А. 12. (продовження) Багаторічна мінливість та лінійні тренди тривалості весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Додаток Б 

Оцінка значимості лінійних трендів основних кліматичних чинників весняного водопілля в басейні р. Десна 

Метеорологічна 

станція 
Країна Період Рівняння тренду R

2 
R R 2R 3R Результат 

Максимальний запас води в снігу 

Спас-Деменськ Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0019x + 4,8021 0,003 0,053 0,15 0,301 0,45 0 

Жуківка Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0153x + 31,411 0,144 0,380 0,13 0,258 0,39 А 

Брянськ Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0072x + 15,269 0,045 0,211 0,14 0,288 0,43 0 

Трубчевськ Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0156x + 32,037 0,128 0,358 0,13 0,263 0,39 А 

Дружба Україна 1947-2009 y = 0,0005x + 0,0038 0,0003 0,017 0,13 0,252 0,38 0 

Щорс Україна 1947-2009 y = -0,0017x + 4,4064 0,002 0,048 0,13 0,251 0,38 0 

Глухів Україна 1947-2009 y = -0,0059x + 12,654 0,032 0,179 0,12 0,244 0,37 0 

Остер Україна 1947-2009 y = -0,0024x + 5,7744 0,004 0,062 0,13 0,251 0,38 0 

Ніжин Україна 1947-2009 y = -0,0053x + 11,447 0,021 0,146 0,12 0,247 0,37 0 

Конотоп Україна 1947-2009 y = -0,006x + 12,784 0,032 0,179 0,12 0,244 0,37 0 

Понирі Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0076x + 16,037 0,049 0,222 0,14 0,287 0,43 0 

Обоянь Російська Федерація 1966-2009 y = -0,0068x + 14,518 0,024 0,155 0,15 0,294 0,44 0 

Дата настання максимальних запасів води в снігу 

Спас-Деменськ Російська Федерація 1966-2009 y = -1E-05x + 1,0237 0,077 0,277 0,14 0,282 0,42 0 

Жуківка Російська Федерація 1966-2009 y = -9E-06x + 1,0179 0,047 0,216 0,15 0,291 0,44 0 

Брянськ Російська Федерація 1966-2009 y = -1E-05x + 1,0294 0,139 0,373 0,13 0,263 0,39 А 

Трубчевськ Російська Федерація 1966-2009 y = -1E-05x + 1,0218 0,048 0,218 0,14 0,291 0,44 0 

Дружба Україна 1947-2009 y = -8E-07x + 1,0016 0,001 0,022 0,13 0,254 0,38 0 

Щорс Україна 1947-2009 y = -1E-05x + 1,0255 0,079 0,281 0,12 0,234 0,35 А 

Глухів Україна 1947-2009 y = -4E-06x + 1,0076 0,008 0,087 0,13 0,252 0,38 0 2
2
3
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Продовження додатку Б 

Метеорологічна 

станція 

Країна Період Рівняння тренду R
2
 R R 2R 3R Результат 

Остер Україна 1947-2009 y = 1E-06x + 0,9978 0,001 0,022 0,13 0,254 0,38 0 

Ніжин Україна 1947-2009 y = -8E-06x + 1,0163 0,033 0,182 0,12 0,246 0,37 0 

Конотоп Україна 1947-2009 y = -7E-06x + 1,0135 0,025 0,158 0,12 0,248 0,37 0 

Понирі Російська Федерація 1966-2009 y = -7E-06x + 1,0148 0,036 0,191 0,15 0,294 0,44 0 

Обоянь Російська Федерація 1966-2009 y = -1E-05x + 1,0242 0,092 0,303 0,14 0,277 0,41 А 

Сума від’ємних температур повітря за зимовий період 

Брянськ Російська Федерація 1937-2009 y = -0,0067x + 14,283 0,158 0,400 0,10 0,197 0,29 А 

Дружба Україна 1947-2009 y = -0,0068x + 14,541 0,120 0,346 0,11 0,224 0,34 А 

Чернігів Україна 1947-2009 y = -0,0067x + 14,281 0,089 0,298 0,12 0,231 0,35 А 

Покошичі Україна 1925-2009 y = -0,0049x + 10,564 0,100 0,316 0,10 0,196 0,29 А 

Глухів Україна 1947-2009 y = -0,0073x + 15,414 0,117 0,342 0,11 0,224 0,34 А 

Рильськ Російська Федерація 1960-2009 y = -0,0089x + 18,672 0,121 0,346 0,12 0,249 0,37 А 

Остер Україна 1947-2009 y = -0,0067x + 14,352 0,075 0,273 0,12 0,235 0,35 А 

Ніжин Україна 1947-2009 y = -0,0076x + 16,065 0,106 0,326 0,11 0,227 0,34 А 

Конотоп Україна 1947-2009 y = -0,008x + 16,837 0,131 0,362 0,11 0,221 0,33 А 

Білопілля Україна 1947-1989 y = -0,0022x + 5,2653 0,006 0,075 0,15 0,307 0,46 0 

Курськ Російська Федерація 1897-2010 y = -0,0024x + 5,7645 0,070 0,264 0,09 0,174 0,26 А 

 

2
2

4
 



Продовження додатку Б 

Метеорологічна 

станція 
Країна Період Рівняння тренду R

2 
R R 2R 3R Результат 

Сума додатних температур повітря за зимовий період 

Брянськ Російська Федерація 1937-2009 y = 0,0044x - 7,7479 0,017 0,128 0,12 0,230 0,35 0 

Дружба Україна 1947-2009 y = 0,0102x - 19,244 0,079 0,281 0,12 0,234 0,35 А 

Чернігів Україна 1947-2009 y = 0,0068x - 12,449 0,040 0,200 0,12 0,244 0,37 0 

Покошичі Україна 1925-2009 y = 0,0079x - 14,509 0,090 0,300 0,10 0,199 0,30 А 

Глухів Україна 1947-2009 y = 0,0103x - 19,29 0,073 0,270 0,12 0,235 0,35 А 

Рильськ Російська Федерація 1960-2009 y = 0,0054x - 9,7033 0,023 0,150 0,14 0,276 0,41 0 

Остер Україна 1947-2009 y = 0,0083x - 15,391 0,061 0,248 0,12 0,238 0,36 А 

Ніжин Україна 1947-2009 y = 0,0093x - 17,447 0,075 0,273 0,12 0,235 0,35 А 

Конотоп Україна 1947-2009 y = 0,0103x - 19,451 0,076 0,275 0,12 0,235 0,35 А 

Білопілля Україна 1947-1989 y = -0,0032x + 7,2925 0,004 0,059 0,15 0,308 0,46 0 

Курськ Російська Федерація 1897-2010 y = 0,0052x - 9,1417 0,058 0,241 0,09 0,176 0,26 А 

Глибина промерзання грунту на початок весняного водопілля 

Дружба Україна 1952-2009 y = -0,0072x + 15,252 0,042 0,205 0,13 0,252 0,38 0 

Щорс Україна 1956-2009 y = -0,0035x + 7,8711 0,007 0,082 0,14 0,270 0,41 0 

Покошичі Україна 1947-2009 y = -0,0059x + 12,753 0,037 0,193 0,12 0,245 0,37 0 

Глухів Україна 1947-2009 y = -0,0084x + 17,568 0,098 0,313 0,11 0,227 0,34 А 

Остер Україна 1947-2009 y = -0,0071x + 14,966 0,044 0,209 0,12 0,241 0,36 0 

Конотоп Україна 1947-2009 y = -0,0073x + 15,373 0,108 0,328 0,11 0,225 0,34 А 

Семенівка Україна 1956-2009 y = -0,0086x + 18,061 0,057 0,239 0,13 0,257 0,38 0 
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Продовження додатку Б 

Метеорологічна 

станція 
Країна Період Рівняння тренду R

2 
R R 2R 3R Результат 

Сума опадів за період весняного водопілля 

Брянськ Російська Федерація 1947-2009 y = 0,0151x + 0,5157 0,276 0,526 0,09 0,182 0,27 А 

Чернігів Україна 1947-2009 y = 0,0106x + 0,6601 0,204 0,451 0,10 0,201 0,30 А 

Щорс Україна 1956-2009 y = 0,0202x + 0,4436 0,271 0,521 0,10 0,198 0,30 А 

Покошичі Україна 1954-2009 y = 0,0055x + 0,8492 0,057 0,240 0,13 0,257 0,38 0 

Глухів Україна 1956-2009 y = -0,0019x + 1,0509 0,003 0,054 0,14 0,271 0,41 0 

Рильськ Російська Федерація 1960-2009 y = 0,015x + 0,6178 0,208 0,456 0,11 0,224 0,34 А 

Остер Україна 1947-2009 y = 0,0111x + 0,6444 0,187 0,433 0,10 0,205 0,31 А 

Ніжин Україна 1947-2009 y = 0,0116x + 0,6284 0,211 0,459 0,10 0,199 0,30 А 

Конотоп Україна 1947-2009 y = 0,0046x + 0,8535 0,031 0,175 0,12 0,244 0,37 0 

Білопілля Україна 1947-1989 y = 0,0125x + 0,7248 0,123 0,351 0,13 0,268 0,40 А 

Семенівка Україна 1956-2009 y = 0,0198x + 0,4554 0,265 0,514 0,10 0,200 0,30 А 

А – тренд значущий, тобто неоднорідний;  

0 – тренд незначущий, тобто однорідний 
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Додаток В 

Класи гідрографів весняного водопілля 
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Рис. В. 1. Класи гідрографів весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Рис. В. 1. Класи гідрографів весняного водопілля в басейні р. Десна 
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Додаток Г 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових наукових виданнях України, в яких опубліковано основні 

наукові результати дисертації 

1. Горбачова Л. О., Колянчук О. В. Каталог весняних водопіль в басейні 

річки Десна. Зб. наук. пр. УкрНДГМІ. 2011. Вип. 261. С. 179-191. (Особистий 

внесок автора: збір та обробка вихідних даних, розрахунки та аналіз 

результатів). 

2. Горбачова Л. О., Кошкіна О. В. Часові закономірності дат настання 

основних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна. «Гідрологія, 

гідрохімія і гідроекологія». 2013. Т. 2 (29). С. 30-37. (Особистий внесок автора: 

розрахунки, узагальнення та аналіз результатів). 

3. Кошкіна О.В., Глотка Д.В. Просторовий розподіл 

гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна з 

використанням ГІС. Зб. наук. пр. УкрНДГМІ. 2013. Вип. 264. С. 64-71. 

(Особистий внесок автора: постановка проблеми, завдань, розрахунки, 

узагальнення та аналіз результатів). 

4. Лузовіцька Ю. А., Кошкіна О. В. Осадча Н. М. Вплив водного стоку 

на формування виносу біогенних елементів у басейні річки Десни. «Гідрологія, 

гідрохімія і гідроекологія». 2014 Т.2. (33). С. 37-45. (Особистий внесок автора: 

частково розрахунки, узагальнення та аналіз результатів). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

5. Khrystyuk B., Gorbachova L., Koshkina O. The impact of climatic 

conditions of spring flood formation on hydrograph shape of the Desna River. 

Meteorol. Hydrol. Water Manage. 2017. vol. 5 (1). 63-70. (Особистий внесок 

автора: розрахунки, частковий аналіз отриманих результатів). 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

6. Gorbachova L., Kolianchuk O. Features of formation and 

hydrometeorological characteristics of prominent spring floods in the Desna river 
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basin. Water, climate and environment: proceedings of the 5th International scientific 

conference BALWOIS 2012 (Ohrid, Republic of Macedonia, 28 May - 2 June 2012) / 

In. M. Morell (eds.). URL: http://balwois.com/proceedings/ 

?k9_balwois_conference=52&k9_balwois_country=All&k9_balwois_author=5182 

(Last accessed: 17.06.2015). (Особистий внесок автора: розрахунки, узагальнення 

та аналіз результатів). 

7. Gorbachova L., Kolianchuk O. Long-term dynamics of the main 

hydrometeorological characteristics of spring flood in the Desna River’s basin. Water 
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внесок автора: розрахунки, узагальнення та аналіз результатів). 

8. Koshkina O., Gorbachova L. Hydro-genetic research method of the main 

factors of the spring flood in the Desna River Basin. 10th International Conference of 
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extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://cyseni.com/archives/procee

dings/Proceedings_of_CYSENI_2013.pdf (Last accessed: 05.09.2017). (Особистий 

внесок автора: розрахунки, узагальнення та аналіз результатів). 

9. Горбачова Л.О., Колянчук О.В. Динаміка та гідрометеорологічні 
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