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вагомих природних чинників віднесено значну крутизну схилів, низьку водопроникність високогірних
субальпійських луків (полонин), стан рослинного
та ґрунтового покриву. Серед техногенних чинників превалюючими є слабка зарегульованість стоку,
відсутність протипаводкових водосховищ, недосконала лісогосподарська діяльність, надмірна розораність, безсистемна забудова, захаращеність русел
деревиною, засміченість тощо. Вологозабезпеченість відіграє велику роль у виникненні небажаних
гідрологічних явищ, адже при меншій динаміці і
ризик виникнення таких природних явищ як повені
та паводки значно нижчий та й навіть при їх неминучості, інтенсивність та рівень небезпеки значно
нижчий. Це підкреслює те що для вивчення та прогнозування гідроекологічних ризиків найбільш оптимальним на території України є саме Карпатський регіон.
Визначальними факторами вологозабезпеченості території можуть бути відносна вологість повітря і річна сума опадів та їх розподіл за сезонами
року. В цілому за рік вологість повітря над Карпатами підвищена - близька до 80%. Річний хід її
протилежний річному ходові температур. Максимальною вологонасиченістю відзначається повітря
зимового періоду - 80-89%. Влітку її значення трохи нижче - 77%. Найбільш сухим є весняне повітря,

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Катастрофічні паводки і повені у Карпатському регіоні за останні 10
років завдали надвеликих збитків на суму понад 8
млрд. грн., з них паводок 23–27 липня 2008 р. –
близько 6 млрд. грн. Аналіз матеріалів багаторічних спостережень і наукових досліджень свідчить
про значну частоту та стохастичний (випадковий)
характер прояву водних стихій, необхідність удосконалення діючої протипаводкової системи.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
Внаслідок зростання антропогенного навантаження на навколишнє середовище зростає і ризик
виникнення надзвичайних ситуацій. Одним з найчутливіших компонентів довкілля являється гідросфера. Водоресурсний потенціал України належить
до однієї із найважливіших природних характеристик, які визначають можливості економічного розвитку країни, і при цьому є основою її екологічного благополуччя. Прикарпаття належить до одного
з найбільш паводконебезпечних регіонів Європи.
Встановлено, що виникнення руйнівних паводків і повеней у регіоні зумовлено рядом природних
та антропогенних чинників, основним серед яких є
надмірна кількість атмосферних опадів (до 100–300
мм за добу) на фоні попередніх паводків, мерзлих
ґрунтів, бурхливого сніготанення, вирубок лісів, відбирання піщано-гравійної суміші тощо. До інших
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Паводки, повені, затоплення та інші водні стихії класифіковано за характером (стихійні та аварійні), поширенням (регіональні й локальні), інтенсивністю (помірні, сильні, катастрофічні). Згідно з
класифікацією, за період 1998–2008 рр. у регіоні відбулося 5 регіональних і 62 локальних водних стихій.
Про необхідність проведення широкомасштабних протипаводкових робіт та вдосконалення системи екологічного аудиту свідчать руйнівні, особливо катастрофічні паводки, 1927, 1941, 1969 і
1974, 1980, 1998, 2008 роках, а цілому, починаючи
з 1955 року зареєстровано 83 повені і паводки,
прямі збитки від яких складають на 01.01.2010 року
понад 5,24 млрд. грн. ( в середньому 63,2 млн. грн.
за рік).
Кожний паводок завдавав області тих чи інших
збитків, але катастрофічний паводок, який стався
23-27 липня 2008 року завдав надзвичайно великих
збитків області. Якщо збитки від проходження паводків з 1955 по 2007 роки склади трохи більше 1,0
млрд. то цей паводок за величиною завданої шкоди,
включаючи людські жертви перевершив всіх більш
як у 4 рази. Внаслідок стихійного лиха загинули 22
особи, з них 6 дітей. Збитки від проходження паводка складають – 4221,321 млн. грн.
Масштабні дослідження взаємозв’язку між
кліматичними коливаннями та коливаннями рівнів
водних об’єктів проводяться по всьому світу [1].
Але в зв’язку з відсутністю стабільних постів спостережень, виникають проблеми при формуванні
сталих територій з постійною групою водних
об’єктів, які б підлягали дослідженню. В зв’язку з
цим, важко стверджувати схильність конкретних
регіонів до такого взаємозв’язку. Дані охоплені дослідженнями, дають змогу робити більш загальні в
територіальному плані висновки. При створенні
глобальних мереж спостереження також виникають
проблеми з розстановкою створів, адже вони охоплюють лише основні водні об’єкти та опускають з
спостереження багато дрібних річок струмків та
озер, які безперечно є важливими при оцінці кліматичних змін на локальній території. Важливим фактором, обмежуючим можливості таких досліджень,
є відсутність достатнього фінансування, адже спостереження на кожному створі потребують значних
фінансових вкладів. Світовий досвід показує, що
для оптимізації дослідження залежності між рівнями води в водоймах та кліматичними змінами
необхідно створювати регіональні мережі спостереження. Що стосується кліматичних змін на території України, то дослідити залежність намагались
численні українські та закордонні вчені (IPCC;
Крістенсон, 2007; Колісник, 1986; Кирилюк, 2001).
Якщо довіряти прогнозам вчених, то зміни клімату
неминучі, проте як вони відіб’ються у різних кліматичних регіонах передбачити важко. Якщо ж
розглядати Україну, то є ділянки на її території, які
вимагають особливої уваги. Таким цінним в плані
кліматичних досліджень є Карпатський регіон,
адже тут спостерігається концентрація і густої річкової мережі, і високий рівень опадів, і наявність

але і його вологість не падає нижче 55% у Закарпатті і 60% у Прикарпатті. Підвищена зволоженість
Карпат зумовлена динамічним підняттям угору і
охолодженням місцевих повітряних мас і тих повітряних мас, що надійшли.Річна кількість опадів
велика. Вона коливається від 600 мм на рівнинах до
1600 мм на вершинах гір. Територіальний розподіл
опадів надзвичайно строкатий. Основним фактором
при цьому є висотне положення місцевості. Рівнини Прикарпаття і Закарпаття з висотами 150-250 м
мають ще помірну кількість опадів - 600-700 мм.
Смуга високих (300-560 м) передгір'їв зволожена
більше. Річна сума опадів зростає тут до 800 мм, а в
Закарпатті - до 1000 мм. У горах відбувається
швидке наростання опадів, особливо інтенсивно на
південно-західних, навітряних, закарпатських схилах. Тут з підняттям на кожні 100 м сума опадів
зростає на 124 мм. На північно-східних, підвітряних, прикарпатських схилах кожні 100 м висоти
приносять 69 мм опадів. Над зовнішніми низькогір'ями з висотами 800-1000 м буває 800-1200 мм
опадів. Середньогір'я до висоти 1500-1800 м (Полонинський хребет, Горгани, Вулканічний хребет,
Свидовець, Чорногора, Рахівський масив) характеризуються рясними опадами -1000-1400 мм. Найвищі масиви їх дістають максимальну для Карпат
кількість опадів: 1400-1600 мм. Верховинські Карпати і Полонинсько-Великодільське низькогір'я
мають також досить велику кількість вологи - 8001100мм, незважаючи на їх невеликі висоти (рис. 1).

Рисунок 1 – Середньорічна кількість опадів в
Карпатському регіоні
Як вже згадувалось, важливу роль при виникненні несприятливих кліматичних явищ відіграють
кліматичні умови. У формуванні клімату велику
роль відіграють Карпати, які займають південнозахідну частину України. Висота над рівнем моря,
велика розчленованість місцевості, напрям та експозиція схилів – все це сприяє своєрідному розподілу метеорологічних елементів у горах. У Карпатах створюється свій гірський клімат, який характеризується чітко вираженою вертикальною зональністю.
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зміни вплинуть на різні компоненти навколишнього середовища та до яких надзвичайних ситуацій
призведуть. Одним з найважливіших аспектів дослідження кліматичних змін є дослідження взаємозв’язку цих змін із змінами, які відбуваються з
водними ресурсами. Враховуючи чутливість водойм до коливань клімату, можна підтвердити
необхідність таких спостережень, та важливість
міжрегіональних спостережень, які значно розширюють можливості зміцнення регіонального
співробітництва в галузі запобігання екологічним
наслідкам надзвичайних ситуацій та їх мінімізації.

гірської системи, яка безпосередньо впливає на
формування клімату. Даний регіон знаходиться під
постійним спостереженням. Тут проводиться і контроль якості води, і спостереження за водними режимами рік, адже гірські річки є небезпечними в
плані своєї руйнівної сили і при недостатньому
контролі за їхнім станом водна стихія може завдати
небачених збитків на значних територіях суходолу,
також контролюються і кліматичні показники. Ця
інформація формує базу основних кліматичних та
гідрологічних характеристик даного регіону. Проте
питання кліматичних змін так гостро постало лише
в останні десятиліття, тепер, здавалось би, при наявності постів спостережень за основними показниками, які дають змогу розглянути залежність
кліматичних показників від показників водності
водойм, оцінити залежність можна було б одразу,
лише сформувавши демонстраційні криві та прослідкувавши динаміку і тенденцію змін. Але на
цьому етапі виникають нові проблеми, за часи спостережень в силу тих чи інших умов група створів,
на яких велися спостереження за водними режимами та гідрологічними характеристиками водойм
регіону, частенько змінювались. В зв’язку з цим
виникають труднощі з порівнянням коливань рівнів
води та простеженням динаміки зміни витрат води
на конкретних водоймах. Адже, щоб простежити
динаміку – необхідний тривалий період спостережень, близько півстоліття. Саме тому Карпатський
регіон можна розглянути як об’єкт, на якому будуть простежуватись кліматичні зміни та їхній
зв'язок з коливаннями рівнів води у водоймах
регіону. Простеження динаміки та взаємозв’язку
виникнення гідроекологічного ризику з різними
факторами впливу можна знайти конкретні залежності та розширити можливості прогнозування виникнення паводкових явищ та шляхи подолання їх
наслідків[2].
Проаналізувавши дані проведених спостережень, можна розглянути 9 пунктів спостереження,
які належать до Івано-Франківської та Закарпатської областей і мають набір відповідних даних для
проведення аналізу: р.Тиса в пункті спостереження
Великий Бичків, р.Прут в пункті Ворохта,
р.Кам’янка в пункті Дора, р.Косівська у пункті Косівська Поляна, р.Біла Тиса в пункті Луги, р.Тиса в
пункті Рахів, р.Прут в пунктах Татарів і Яремча та
р.Чорна Тиса в пункті Ясіня. Для унаочнення спостереження за змінами у даних об’єктах, було обрано дані за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008 та 2009
роки.
В результаті аналізу відзначаємо невелику тенденцію до зниження рівнів води у водоймах і
підвищення температури повітря. Зважаючи на такий короткий відтинок часу у відношенні до глобальних кліматичних змін можна зауважити, що це
значна зміна та імовірна тенденція до потепління
клімату в цілому (рис. 2,3).
Cпираючись на перелічені факти варто привернути увагу до проблеми непостійності спостережень і до важливості дослідження, не лише питань
глобальних кліматичних змін, а й до питань як ці

Рисунок 2 – Коливання водності рік Карпатського регіону

Рисунок 3 – Коливання температурних показників
Карпатського регіону

Рисунок 4 – Зони затоплення р. Дністер території Івано-Франківської області паводками різної
забезпеченості
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Оцінка та прогнозування техногенного впливу на довкілля
шню шкоду, якої завдає руйнівна сила води, а й погіршення якісних показників. А беручи до уваги те,
що значна частина населення Карпатського регіону
для споживання використовує поверхневі води це
теж несе додаткові ризики, які теж пов’язані з несприятливими гідрологічними явищами. Це ще раз
підводить нас до того, що до питання гідроекологічного ризику потрібно підходити як до комплексного показника. На сьогоднішній день поняття гідроекологічного ризику зустрічається досить часто,
проте як правило використовується як один із компонентів іншого показника наприклад геологічного,
радіологічного чи будь-якого іншого ризику. Проте
доречним може бути врахування гідроекологічного
ризику не як один із показників, а як самостійний,
що дасть змогу оцінити загрози які можуть виникнути та наслідки, які вони можуть нести.

Створення просторових динамічних моделей
значно полегшить вжиття та удосконалення руслорегулюючих та протипаводкових заходів, розширить можливості та підвищить ефективність прогнозування гідроекологічного ризику.
Застосування комп’ютерних технологій значно
полегшить управління в сфері екології та розширить можливості екологічного аудиту території. На
рисунку наведені зони затоплення р. Дністер території Івано-Франківської області паводками різної
забезпеченості. Така модель дозволяє просторово
оцінити масштаби та наслідки прогнозованого лих,
а також дає можливість вжити найнеобхідніших заходів, що за мінімальних затрат дадуть максимальний ефект.
Враховуючи зони затоплення території басейну
ріки, коливання кліматичних показників, рівень
зволоженості, досвід попередніх досліджень у даній галузі та застосовуючи методи прогнозування
гідроекологічного ризику та наслідків, які можуть
бути завдані можна досить ефективно розробити
спосіб комплексного прогнозування гідроекологічного ризику та передбачити заходи запобігання та
подолання наслідків цих ризиків.
ВИСНОВКИ. Отже, простежуються конкретні
залежності та тенденції, які дають підстави для
вдосконалення та поглиблення можливостей комплексного прогнозування гідроекологічного ризику, враховуючи не лише кількісний, але й якісний
показник ризику. Адже при виникненні повеневих
та паводкових явищ ми отримуємо не лише зовні-
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