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Актуальність теми обумовлена необхідністю ви-
значення змін гідрологічного, гідрохімічного та гідро-
екологічного стану водних об’єктів України в умовах 
антропогенного впливу та глобального потепління з 
метою оптимізації управління водними ресурсами. 
Метою досліджень є вивчення впливу змін клімату на 
якість водних ресурсів річки Псел залежно від тем-
пературного режиму і кількості опадів у Полтавсь-
кій області. В роботі розглянуто вплив глобального 
потепління, а саме зміни температурного режиму 
повітря та кількості опадів на якісні та кількісні 
характеристики річки Псел на території Полтавсь-
кої області. За допомогою статистичних методів 
доведено існування кореляційного зв’язку між пара-
метрами клімату та якісними характеристиками 
водойми. Результати досліджень доцільно врахову-
вати під час розробки схем адаптації регіону до умов 
глобального потепління та у процесі керування водо-
охоронною діяльністю в басейні річки Псел. Практи-
чне значення результатів полягає в наданні оцінок 
змін характеристик водних ресурсів річки Псел, вияв-
ленні наслідків змін клімату на гідрологічний, гідро-
хімічний та гідроекологічний режими річки, встанов-
ленні взаємозв’язків між підвищенням середньорічної 
температури води та кисневим режимом водойми. 
Результати роботи у подальшому будуть викорис-
тані під час розроблення регіональних екологічних 
програм та схем оптимізації поводження з водними 
ресурсами. 
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Постановка проблеми. Клімат планети є скла-
дною системою, що змінюється в результаті про-
цесів взаємодій між атмосферою, океаном і люди-
ною. Ці елементи перебувають у збалансованій 
рівновазі, яка нині руйнується за рахунок антропо-
генної діяльності людини. Відомо, що на форму-
вання екологічних проблем і на стан поверхневих 
вод впливають як природні, так і антропогенні 
чинники. 
Глобальне потепління торкнулось більшості 

країн світу, зокрема й України, що призводить 
до виникнення надзвичайних ситуацій. На сьо-
годні глобальні зміни клімату є злободенною 

проблемою, а їх вплив набуває відчутних масш-
табів. Зміна клімату вже відбувається і цей про-
цес буде продовжуватись. Тому незалежно від 
того, чи причетна до цього людина чи ні, необ-
хідно вживати заходи з протидії цим змінам, 
стримувати темпи зростання температури з тим, 
щоб уникнути небезпечних і незворотних нас-
лідків для навколишнього середовища. 
Погіршення екологічного стану поверхневих 

вод суходолу зумовлено якісним та кількісним 
виснаженням факторів їх формування, що у низ-
ці випадків унеможливлює їх використання для 
господарських цілей. 
На формування якості води значним чином 

впливають фізико-географічні та кліматичні 
умови річкового басейну. Водні ресурси мають 
високу чутливість до зміни клімату, тому вини-
кає необхідність їх оцінки в існуючих антропо-
генних умовах. Дослідження впливу змін кліма-
ту (а саме температури повітря та опадів) на 
якість води річки Псел допоможе адаптувати 
поводження з водними ресурсами водойми. 
Екологічний стан поверхневих водойм та глоба-

льне потепління викликають необхідність компле-
ксних досліджень щодо аналізу впливу змін кліма-
ту на стан водних ресурсів України, зокрема річки 
Псел на території Полтавської області. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, 

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Актуальність питання не викликає сумніву, не 
дивлячись на те, що велика кількість досліджень 
приділена цьому питанню. Питанням щодо оцін-
ки впливу зміни кліматичних факторів на характе-
ристики поверхневих водних об’єктів приділяли 
увагу відомі вітчизняні вчені. Потрібно відмітити 
праці Н. С. Лободи, О. М. Адаменка, Я. О. Адамен-
ка, В. М. Шмандія, М. М. Приходька. 
Підписання Рамкової Конвенції ООН про змі-

ну клімату представниками 175 країн свідчить 
про те, що зміна клімату є значною загрозою на-
вколишньому середовищу та економічному роз-
витку [3]. 
Об’єктивну оцінку змін, що відбулися в клі-

матичній системі, періодично надає Міжурядова 
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група експертів зі змін клімату (МГЕЗК). У 2007 
році була прийнята Четверта доповідь з оцінки 
змін клімату МГЕЗК, в якій відмічалося, що 
одинадцять років з останніх дванадцяти (1995–
2006) були найтеплішими за всю історію інстру-
ментальних спостережень за температурою по-
верхні Землі [8, 9, 11]. За 100-річний період 
(1906–2005 рр.) зростання глобальної темпера-
тури за лінійним трендом дорівнює 0,74 оС [1, 7] 
і тенденція її збільшення зберігається. 
Автори [6] зазначили, що причиною надзви-

чайної ситуації на Харківщині, наслідком якої 
стала загибель риби на водосховищі, є погір-
шення екологічного стану водних об’єктів, зміна 
гідрологічного режиму та потепління клімату. 
Дослідження впливу великомасштабних атмо-

сферних процесів на коливання річних опадів, 
середніх багаторічних температур повітря та ха-
рактеристик стоку України було виконано Н. С. 
Лободою [4].  
Однак аналіз попередніх досліджень дає змогу 

констатувати недостатню вивченість багаторіч-
них змін клімату та його наслідків для басейно-
вої екосистеми р. Псел у межах Полтавської об-
ласті. 
Метою досліджень є вивчення впливу змін 

клімату на якість водних ресурсів річки Псел 
залежно від температурного режиму і кількості 
опадів у Полтавській області. 
Для досягнення мети були сформульовані та 

вирішені такі задачі: 
- виявити тенденції змін кліматичних чинни-

ків та характеристик стоку, що відбулися за ми-
нулі два десятиріччя на основі даних гідромете-
орологічних спостережень; 

- з’ясувати  особливості гідрохімічного режи-
му та надати оцінку гідроекологічному стану вод 
річки Псел в останні десятиріччя; 

- з’ясувати взаємозв’язок між зміною клімати-
чних факторів та екологічним станом річки Псел 
на території Полтавської області. 
Об’єктом досліджень є вплив змін клімату на 

стан поверхневих вод річки Псел Полтавської 
області. Предмет досліджень – поверхневі води 
річки Псел на території Полтавської області. 
Матеріали і методи досліджень. Для дослі-

дження впливу кліматичних чинників на еколо-
гічний стан річки Псел було досліджено зміни 
середньорічної температури повітря з 1915 по 
2016 роки (м. Полтава), кількість опадів у 1951–
2016 рр. у Полтавській області, гідрохімічні та 
гідрологічні характеристики водного джерела.  
Методи дослідження: 
- статистичні методи (розрахунки статистич-

них параметрів стоку, кореляційний аналіз); 

- методи оцінки якості вод на основі гідрохі-
мічних показників. 
Результати досліджень. Водозбір річки Псел 

практично цілком розташований у Лісостеповій 
зоні. Кліматичні умови Лісостепу визначаються 
досить високим припливом сонячного тепла. 
Характерною ознакою клімату тут виступає не-
стабільність зволоження: більш вологі роки чер-
гуються з посушливими, можливе формування 
суховіїв.  
Річкова мережа річки помірно розвинута, се-

редня щільність становить 0,27 км/км2 для 
р. Псел. Загальна кількість річок у межах водо-
збору р. Псел становить 1730. Гідрогеологічні 
умови характеризують здатність підземного ба-
сейну річок до акумуляції та подальшого спра-
цювання запасів води. Підземні води є постій-
ним джерелом живлення річок, визначаючи у 
маловодні періоди їхній режим стоку. 
Вченими стверджується, що одним із факторів 

впливу на екологічний стан водних об’єктів є 
значне підвищення температури повітря за бага-
торічний період, що призводить до зміни режи-
мів та якості водойм. 
На території України за останні 100 років се-

редня річна температура повітря підвищилася на 
0,7 °С і тенденція її збільшення зберігається [10]. 
За даними метеостанції Полтави досліджено 

зміни температури повітря (рис. 1) та опадів у 
межах міста Полтава. Виявлена тенденція до 
зростання середніх річних температур повітря та 
сум опадів. 
Зростання температур повітря більш інтенси-

вно відбувається у холодний період, але середні 
значення за цей період не виходять за межі 
від’ємних. Збільшення температур теплого пері-
оду набуло інтенсивності лише на початку сто-
річчя.  
Крім температурного режиму, на функціону-

вання екосистем та умови життєдіяльності лю-
дини значний вплив має зволоження території, 
яке визначається кількістю атмосферних опадів. 
Опади холодного періоду практично не змінили-
ся, але встановлена тенденція до зростання опа-
дів у теплий період. Потепління у холодний пе-
ріод сприяє зростанню кількості відлиг та збіль-
шує втрати під час формування весняного водо-
пілля.  
Значна частина талої води переходить у під-

земні водоносні горизонти, що обумовлює збі-
льшення стоку межені. Зростання опадів за рік 
не перевищує 20 % і відбувається, головним чи-
ном, у теплий період. 
Річний стік є інтегральною характеристикою 

водних ресурсів і одним із перших відчуває 
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вплив потепління.  
Порівняльний аналіз характеристик стоку по-

казав, що річний стік річки Псел значно змен-
шився. Середній багаторічний максимальний 
стік зменшився на 50 % (рис. 2). 

Під час дослідження температурного режиму 
річки виявлена тенденція суттєвого збільшення 
середньорічної температури води (рис. 3). 

 
Рис. 1. Графік зміни середньорічної температури повітря 

 

 
Рис. 2. Динаміка річних витрат р. Псел (створ м. Гадяч) 

 

 
Рис. 3. Динаміка середньорічної температури води р. Псел (створ м. Гадяч) 
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Рис. 4. Графіки зміни вмісту розчиненого кисню залежно від середньорічної температури 

 води р. Псел та повітря 

 
Рис. 5. Графік залежності зміни БСК від середньорічної температури води р. Псел 

Підвищення температури води призводить до 
погіршення кисневого режиму водойми. За не-
достатньої кількості кисню у воді в кілька разів 
зменшується швидкість розкладання нафтопро-
дуктів. Збільшення температури води, яке су-
проводжує глобальне потепління, сприятиме ін-
тенсивному розпаду фенолів та СПАР, що по-
трапляють у водойму зі скидами стічних вод та 
поверхневими змивами. 
Також було проаналізовано залежність якості 

води за показником БСК від зміни температур-
ного режиму річки (рис. 5). Показники БСК ви-
значали для створів, що знаходяться найближче 
до досліджуваних метеостанцій. 
Перевищення нормативу за БСК свідчить про 

те, що якість води в усіх досліджуваних пунктах 
моніторингу не відповідає нормативам і зале-
жить від метеорологічних показників, при цьому 
швидкість процесу споживання кисню збільшу-
ється в 2–3 рази в разі підвищення температури 
на 10 °С [5]. 
На основі отриманих даних спостережень 

проведено кореляційний аналіз між зміною тем-
ператури повітря та води та показником розчи-
нений кисень, БСК5.  

Результати розрахунків підтвердили припу-
щення про наявність кореляційного зв’язку між 
зазначеними показниками, а саме коефіцієнт ко-
реляції між показниками температура води – 
БСК дорівнює 0,83, розчинений кисень – темпе-
ратура повітря – 0,78, температура води – розчи-
нений кисень – 0,89. Отже, існує суттєва залеж-
ність між параметрами. 
Зміни клімату впливають на умови формуван-

ня стоку і призводять до його перерозподілу у 
межах року, що впливає на хімічний склад та 
якість води. Встановлено, що величини мінера-
лізації зменшуються у період весняного водо-
пілля та збільшуються у зимову та літньо-осінню 
межені. Найбільші значення мінералізації на до-
сліджуваній річці спостерігаються у період зи-
мової межені. В маловодні роки, коли переважає 
внесок підземного живлення у формування сто-
ку, мінералізація усередині року змінюється не-
значно.  
Зміни водності та температур повітря і води 

визначають, насамперед, особливості кисневого 
режиму річок. Збільшення швидкості течії спри-
яє насиченню води киснем.  
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Рис. 6. Динаміка ІЗВ р. Псел у створі м. Гадяч                Рис. 7. Динаміка ІЗВ р. Псел у створі  

                                                                                   смт Велика Багачка 

 

 
Рис. 8. Динаміка ІЗВ р. Псел у створі с. Запсілля 

Саме в меженний період зменшується швид-
кість течії та турбулентне перемішування, що 
гальмує зростання вмісту кисню у воді. Тому в 
період зимової межені кількість кисню у воді 
максимально скорочується. 
Річка Псел найбільше підлягає порушенню 

кисневого режиму і заморам риб у зимову ме-
жень. 
У роботі проведено оцінку якості води дослі-

джуваного поверхневого водного джерела Пол-
тавської області за методикою визначення індек-
су забруднення води (ІЗВ) у трьох створах конт-
ролю (створ м. Гадяч, смт Велика Багачка, 
с. Запсілля) [2]. За нормативні були обрані гра-
нично допустимі концентрації речовини у водо-
ймах рибогосподарського користування. Розра-
хунки комплексного показника (ІЗВ) проводи-
лись на основі багаторічних даних гідрохімічно-
го моніторингу на річкових постах за період 
2000–2016 рр. з урахуванням наступних гідрохі-
мічних показників: загальне залізо, нітрити, 
амоній-іони, фосфати, БПК, нафтопродукти.  
Було розглянуто результати 305 вимірювань гід-
рохімічних показників на р. Псел. Середній по-
казник ІЗВ за досліджуваний проміжок часу ста-
новить 2,059. Результати розрахунків наведено 
на рисунках 6–8. 
Виявлено, що води річки Псел по всій довжині 

є «забрудненими» або «помірно забрудненими». 
Спостерігається загальна тенденція спадання 

рівня ІЗВ, з піками зростання у 2002, 2003 та 
2009 роках. 
Основними забруднюючими речовинами є 

кремній, залізо, нафтопродукти, феноли та 
СПАР. У своїй більшості концентрації цих речо-
вин змінюються по гідрологічних сезонах і за-
лежать від температурного та кисневого режиму 
річок та їх водності.  
За критеріями якості води встановлено, що 

найбільше забруднення відбувається навесні, 
коли настає інтенсивний змив забруднюючих 
речовин з поверхні водозбору. Найбільше забру-
днення у сезон літо – осінь установлене для сані-
тарно-токсикологічного критерію.  
Висновок. У роботі оцінено зміни кліматичних 

чинників та водних ресурсів досліджуваної тери-
торії за минулі два десятиріччя.  
За даними спостережень метеостанції Полтави 

виявлені статистично значущі тенденції до зрос-
тання середніх температур повітря за рік, теплий 
та холодний періоди. Встановлено, що темпера-
тури холодного періоду зростають інтенсивніше, 
ніж температури теплого періоду. Зростання 
опадів за рік не перевищує 20 % і відбувається, 
головним чином, у теплий період. 
Зазначено, що вплив змін клімату (а саме тем-

ператури повітря та опадів) на абіотичні чинни-
ки водного об’єкту проявляється насамперед у 
змінах водності, температурного режиму річки 
та впливають на якісний стан водойми. 
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За даними моніторингових досліджень була 
проведена оцінка екологічного стану р. Псел. 
Розрахунки ІЗВ показали, що води річки Псел по 
всій довжині є «забрудненими» або «помірно 
забрудненими».  
Дослідження особливостей внутрішньорічно-

го розподілу якості вод річки Псел показало, що 
найбільший ступінь забруднення відбувається 
переважно навесні. На базі даних гідрохімічних 

спостережень виявлені залежності гідрохімічних 
показників від температури води та повітря. По-
будова моделей визначення впливу кліматичних 
чинників на екологічний стан річки за досліджу-
ваний період показала необхідність 
обов’язкового врахування цих чинників у проце-
сі керування водоохоронною діяльністю в ба-
сейні р. Псел. 
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ANNOTATION 

Stepova O. V., Roma V. V. Analysis of influ-
ence of climatic terms’ changes is on the oxygen 
mode of Psel river. 

The climate of the planet is a complex system that 
changes as a result of processes of interaction be-
tween the atmosphere, the ocean and man. These 
elements are in a balanced equilibrium, which is 

now being destroyed by man's human activity. The 
urgency of the theme is due to the necessity of de-
termining changes in the hydrological, hydrochemi-
cal and hydroecological state of water objects of 
Ukraine in the conditions of anthropogenic influ-
ence and global warming in order to optimize the 
management of water resources. 
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The purpose of the research is to study the impact 
of climate change on the quality of water resources 
of Psel river, depending on the temperature regime 
and rainfall in Poltava region. 

The paper examines the effects of global warm-
ing, namely changes in the temperature regime of air 
and rainfall on qualitative and quantitative charac-
teristics of Psel river in the territory of Poltava re-
gion. Using statistical methods, the existence of a 
correlation between climate parameters and qualita-
tive characteristics of the reservoir has been proved. 
The results of the research should be taken into ac-
count when developing the schemes of adaptation of 
the region to the conditions of global warming and 
in the management of water protection activities in 

the basin of Psel river. 
The practical value of the results is to provide es-

timates of changes in the characteristics of the water 
resources of Psel river; detecting the effects of cli-
mate change on the hydrological, hydrochemical 
and hydroecological regimes of the river; establish-
ing interrelationships between raising the average 
annual water temperature and the oxygen regime of 
the reservoir. 

The results of the work in the future will be used 
in the development of regional environmental pro-
grams and schemes for optimizing the management 
of water resources. 

Key words: global warming, water objects, 
temperature, air, rainfall, water quality. 

 
 
 




