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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
НА КАСКАДІ ВОДОСХОВИЩ РІЧКИ ДНІПРО
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The article submitted summary data on the ecological state of the reservoirs on the Dnieper River. The
analysis of the situation and outlook for its further development, identified the major issues, and ways of
solving them.
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В Національній доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в
Україні наголошене наступне: “В Україні склалася така ситуація, за якої практично всі поверхневі, а в окремих регіонах і підземні води за рівнем забруднення не відповідають вимогам
стандарту на джерела водопостачання. Водночас наявні очисні споруди й технології очистки
не спроможні очистити воду до рівня показників безпеки. Основні джерела забруднення поверхневих водойм – перевантажені каналізаційні очисні споруди та мережі, скид каналізаційних
стоків в малі річки без очищення. За останні роки в країні має місце тенденція до погіршення
стану водойм як за санітарно-хімічним, так і за санітарно-бактеріологічними показниками”.
Згідно програми “Великих будівництв комунізму” в період 1952-1962 рр. був створений каскад водосховищ на Дніпрі [2]. Їх технічні характеристики мають суттєві відмінності,
отже цілком логічною є і різниця у якісних показниках проб води відібраних з різних водосховищ Дніпра.
Детальний аналіз ситуації навколо кожного з водосховищ дозволяє виявити головні
проблемні питання, що потребують першочергового вирішення, спрогнозувати можливий подальший розвиток подій, а також розробити план заходів, спрямованих на загальне покращення екологічного стану водойм, оптимізацію обмінних процесів та взяття під контроль геохімічного, біохімічного та бактеріологічного забруднення, що в них відбуваються [5].
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Таблиця 1. Показники функціонування водосховищ
Вміст
№

Найменування
водосховища

Водообмін, разів

розчиненого

Температура

у воді кисню

води влітку

Прозорість
води влітку

Мінералізація води

1 Київське

9-12

3-15 мг/л

до 20-24 ºС

0,3-0,5 м

120-150 мг/л

2 Канівське

17-18

4,5-15 мг/л

до 23 ºС

0,5-1,8 м

240-360 мг/л

3 Кременчуцьке

2,5-3

0,5-15 мг/л

до 24 ºС

0,6-1,6 м

225-298 мг/л

4 Дніпродзержинське

18-20

6,3-12,9 мг/л

до 24 ºС

0,6-1,7 м

187-425 мг/л

5 Запорізьке

12-14

6,2-14, мг/л

до 20-23 ºС

0,3-1,6 м

191-387 мг/л

6 Каховське

2-3

0,6-12,5 мг/л

до 20-24 ºС

0,3-0,5 м

253-433 мг/л

Київське водосховище
Розташоване в лісовій зоні країни і приймає воду верхнього Дніпра (до 60% стоку) і
Прип’яті (близько 40% стоку) [4]. Міжнародні організації вважають Київське водосховище
найнебезпечнішим об’єктом на земній кулі. Аварійність греблі Київської ГЕС становить сьогодні 93%. Про це заявив керівник незалежної міжнародної групи вчених з прогнозування наслідків катастроф Василь Кредо. За таких умов суттєво зростає ризик техногенної катастрофи
не лише в наслідок руйнування споруд, що регулюють рівень води в Київському водосховищі.
Хвиля, яка утвориться при прориві цієї греблі, може спровокувати ланцюгову реакцію на водосховищах, розташованих нижче за течією.
Після вибуху Чорнобильської АЕС більша частина радіоактивного пилу та інших решток осіла на дно водосховища. Зараз ці рештки є частиною мулу, що формує дно водосховища,
і в разі висушування ці шкідливі рештки фактично будуть вивільнені назовні.
Дискусія щодо доцільності спуску Київського водосховища ведеться вже не перший
рік. Активісти вважають, що після спуску Київського водосховища покращиться проточність
у річках Прип’ять і Дніпро, що сприятливо позначиться на екологічному стані річок, а також
зумовить поліпшення якості води у водоймах річки Дніпро. За оцінками експертів, сьогодні на
дні Київського водосховища накопичилося близько 7200 Кюрі цезію-137. Не зважаючи на те,
що середні показники питомої радіоактивності риби не перевищують допустимих рівнів, близько 20 її відсотків, виловленої поблизу Києва, мають високі рівні забруднення.
Також постійно зростає рівень екологічної небезпеки з боку очисних споруд м. Київ
внаслідок зношеності та відпрацювання ресурсу обладнання на багатьох з них. Так аварія на
Бортницькій станції аерації 10 квітня 2013 р. створила загрозу біологічного та хімічного забруднення вод Дніпра. Ситуація ускладнилася тим, що фахівці екологи не були вчасно допущені на місце аварії, а проект реконструкції БСА, обладнання якої застаріло, не оприлюднювався.
Канівське водосховище
Нижче греблі Київської ГЕС розташовується Канівське водосховище, утворене перекриттям русла Дніпра в 1972 р. греблею біля Канева. До району Канівського водосховища
увійшли ділянки Дніпра, з півночі обмежені Київським, а з півдня Кременчуцьким водосховищами. У середній і нижній частинах швидкість течії не перевищує 0,05 м/с, в верхній частині – 0,10-0,15 м/с. Крім русла Дніпра, водосховищем затоплені заплави лівого берега з розташованими на них старицями, протоками та озерами, а також гирлові зони й нижні ділянки
приток Дніпра – Десни, Трубіжа, Стугни, Червоної та інших. Санітарно-біологічна ситуація на
Канівському водосховищі дає підставу для висновку, що якість води на сучасному етапі в
ньому задовільна, хоча спостерігаються окремі ділянки локальних забруднень.
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Кременчуцьке водосховище
За Канівським водосховищем нижче за течією річки розташоване Кременчуцьке – одне
з найбільших водосховищ каскаду. Знаходиться воно в лісо-чагарниковій зоні на ділянці
Дніпра між Кременчуком і Каневом. Це водосховище є регулятором надходження води на
ГЕС, що розташовані нижче за течією. З нього відбувається водозабезпечення міст Світловодськ, Кременчук, Кіровоград. Санітарно-біологічна ситуація на Кременчуцькому водосховищі дає підставу для висновку щодо незадовільного стану води в ньому на сучасному етапі і
подальше погіршення в найближчі роки.
Дніпродзержинське водосховище
Це водосховище знаходиться частково у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Праві береги тут відносно високі – до 10-25 м, круті, розчленовані ярами та
балками; ліві – низькі, пологі, до них прилягають мілководні ділянки водосховища. Вершина
Дніпродзержинського водосховища замикається греблею водосховища Кременчуцького. Найбільші міста розташовані на його берегах – Кременчук, Дніпродзержинськ, Комсомольськ і
Верхньодніпровськ. Якість води у Дніпродзержинському водосховищі напряму залежить від
ситуації в Кременчуцькому.
Разом з тим слід зазначити, що внаслідок своїх невеликих розмірів та більш інтенсивному водообміну ніж в інших водосховищах Дніпра, процеси самоочищення тут відбуваються
дещо швидше. Однак незважаючи на це, процеси надмірної евтрофікації та пов’язані з цим
замори гідробіонтів за останнє десятиріччя набули в Дніпродзержинському водосховищі ознак
регулярного сезонного явища.
Запорізьке водосховище
Дане водосховище було створене в результаті спорудження греблі Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогесу) ще у 1931 р. У 1941 р. в ході військових дій гребля Дніпрогесу
була зруйнована. Вдруге воно виникло після відновлення греблі в 1947 р. Ґрунти дна переважно чорноземні, мулисті й лише на колишньому руслі Дніпра піщані. Верхня частина водосховища мілководна. В найбільш глибоких відкритих плесах спостерігається розшарування
товщі води за температурою. Рівень води підтримується більш-менш рівномірно, що обумовлено регулюючим впливом водосховищ, розташованих вище за течією. Вітрові рухи води виражені нечітко, висота хвиль може досягати 2 м, що призводить до ерозійних процесів на берегах водойми та подальшого замулення водойми.
Каховське водосховище
Одне з найбільших водосховищ на Дніпрі, що замикає каскад на півдні. Розташоване у
степовій зоні країни на ділянці Дніпра від Запоріжжя до Нової Каховки. Пониззя – найвужча і
найглибша ділянка, ширина якої в середньому становить 5-6 км, а глибина – від 13 до 25 м. У
пригреблевій зоні глибини подекуди сягають 36 м. У водосховищі переважає стічна течія,
найсильніше виражена в період весняної повені. Гідрологічний режим ділянки – перехідний
від річкового до озероподібного [3]. Каховське водосховище характеризується достатньо високими показниками сумарної сонячної радіації, що сприяє його заростанню вищою водною
рослинністю, особливо в мілководній верхній частині, і “цвітінню” води, обумовленому бурхливим розмноженням синьозелених водоростей на значній частині акваторії (до 80-95%). Пік
цього процесу зазвичай припадає на липень-серпень.
Якість води в Каховському водосховищі в цілому може бути оцінена як незадовільна.
На локальних ділянках реєструється забруднення фенолами, нафтопродуктами, важкими металами та іншими хімічними речовинами, особливо у верхній частині водосховища. Санітарно-гігієнічні показники також викликають певне занепокоєння у фахівців – вміст бактерій
групи кишкової палички часто значно перевищує допустимий за нормативами рівень.
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Висновки
Врахування сучасних тенденцій до погіршення екологічного стану екосистем каскаду
водосховищ на річці Дніпро і як наслідок уповільнення процесів самоочищення та самовідновлення в них, дає підстави зробити досить невтішний прогноз щодо майбутнього розвитку ситуації навколо якісних показників дніпровської води. В окремих випадках це створює певні
проблеми для її господарського використання [1]. Аналіз даних щодо забруднення води вказує
на те, що його масштаби зростають вниз за течією Дніпра, а також напряму корелюють з розмірами водосховищ.
Щодо можливих шляхів якщо не кардинального вирішення ситуації, то хоча б зменшення її гостроти, на даний момент одностайної думки серед фахівців нажаль немає. Єдине,
що можна констатувати достатньо впевнено, це необхідність комплексного підходу до вирішення проблем каскаду водосховищ. Поодинокі застосування окремо гідротехнічних, санітарно-гігієнічних та біологічних заходів, відірвано від розуміння екологічних принципів розвитку
взаємозв’язків у гідробіоценозах, завідомо приречені на невдачу.
Як один з можливих варіантів можна запропонувати поступове зменшення рівня води
у водосховищах і приведення гідрологічного режиму Дніпра до показників річки з незарегульованою течією. В той же час слід вчасно проводити агротехнічні заходи, спрямовані на заліснення ділянок ґрунтів, що звільняться внаслідок відходу води, аби не допустити їх ерозії та
пов’язаних з нею небажаних процесів.
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