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''' • Р"І'.УРС ІІОJ'О поте;щиала.
J!,:с.~н'тtоRfJІІИЯ п.rюvедшш на теj:•риторив Укрнинн в uела.~~ и в
rrнyx ,,,~ Рf'І·иоrшк - УІtраІ".нсках Kapпa·rnx и
!lодолии.
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Рпесчитан на ндучнш работников, сту:дєптов и спепиалистов
:)(')лпсти географичеСJ(ОГО ресурсонедепин, охрвня онружапце:\ среДІі.

~:колого-геоrрафічн!

проблеми дослідження природно-ресурсного

І:Г>ТР!І!Jіuлу регіону: ТематичниіІ збірник іШУ"·

прапь І Ред. кол.:

В . П.l'уденко /від. рF;д./, й.А.Бурка, Я. І .ЖушшськиJ\ та ін.

fU/ti{ ВО, 1992. - ІЗ2

- !{.:

с.

У збірнику висвітлюються теоретичні і прикладні проолеr·пи
['е>;граf•Ічного до сл іджешJЧ природно-росуре ного потеrщі а лу p<'t' і mry,
rн(І

узгод1hуютьсн

з

довгостроковою державною програмою

ОХО[JОJІИ

природного середовища і рацІ опального використання приро1.1,них ре
Сj·рсів країни на ближчі п"ять років і на перспек1·иву до 2lil';i року.
Вv'кшщаються методичні основи економіко-геог~фІчноІ оціню~ при
родно-ресурсного потенціалу.
Дослідження 11роведенІ на територі і Украіни в цілому
і і регіонах- УкраІнських Карпатах і Поділлі.

l

двох

Розрахований на наукових працівників, студентів і спеці щІ і с
тів в областІ географІчного ресурсознавства, охорони природного
середовища.

РедакцІйна колегія: В.П.Руденко /відп. ред./, й.А.Бугкд,
Я. І .Жупанський, М.l.Кирилюк,
М.О.Куниця:
Рецензент М. Т .Гос тюк,

(SD

КВІЩ. екон.наук

Навчально-методичний кабінет
вищої освіти при Мінвузі Украіни,

1992

ж.на визначати закономІрнос1·1 розподілу апвдів

І .С.Березка, Я.П.Скрипнм, В.Г.ЯвкІн
УМОВИ ФОfМУВАННff Д<ХЦСіЗИХ ПАВОДКІВ
ТериторІя Укра

J в ських

:JІІивовоf дІяльностІ,

1

·и:рез вІддален сть

КАИІАТАХ

:нгрІзному, о1·Же, ви~ч~юч

Карпат розташована в зон і розвинуто J

тому головною рисою режиму рІчок цього району

в дощовІ паводки протягом значно! частини року. Формуванню високих
КатастрсхрtчнІ nаводки в Карпатах заЕЩать значних збитків
затоплюють І виводять

Із сівозмІни тисячІ

гектарів

сільськогосподарських угІдь, руйнують житловІ будинки, промисловІ
пІдприємства, гідрологІчнІ споруди тощо.

1

зв"язку з цим, nopJЩ Із зющанням використання воднах ресур

сІв Карnат,

важливе значення мають проблеми боротьби з повенями

протиnаводковІ

заходи,

ефективність яких, насамперед,

І

залежить вІд

e6'l·a

прийняN групувати п

ріках, де генезис стоку найбільш складний,

а упередженість прогнозу

по заnасах води в руслІ у зв" язку з швІЩким добІганням хвилі павод

Ів в УкрвІнських Карпаrах •.

ною причиною цього я:вища в н
І
І! І90 випадків,
О І токмаковим /1] розглянутІ синоптичн ситуац
• •
.
кла ала ІО мм І більше. у 5 виnад!ШХ опади

коли товщина опад І в с д
І 85 були причиною проходження:
внутр! mньо-масового nоходмннл, а І з загального Ух числа на теплий
атмосферних фронтів над Карпатами.

що визначають умови і

РозподІл руху

дощу,

інтенсивність

попередній стік з поверхні водозабору і схилу.
Маловивченою ланкою системи оnади

-

грунти

-

покрив Карnатських басейнів, в середині якого відбуваються найбільш
важливі nроцеси,

що формують втрати охилового стоку І

рограф. Дискретні _в часі виміри вологооті

схиловий гід

грунту змушуюrь використо

вувати розрахункові методи визначення продуктивної вологості, а не
ста.чу Інформації по просторових nолях вологості вдалося усунути за
допомогою виділення меж стекаформуючих комплексів,

в середині ЯRИХ

профілі агрогідрологічних констант можна вважати квазіоднорідн11ми.

1.

Опади

/дощ ІО мм І більше/ по сезонах року

--.---------=-кїл~кЇс;ь-в~пgц~,~
іа=т~п~и~ QЄQ~Qц= ~ =.=
.ІР
Напрям руху
:- - - - =- -ЛІ- : Ос tнь : Раз Ів ·Пр_2ЦQН:!:_ІІ!.
:

фронтІв
: Вес~а- __ ro ___ --. - - - - - - - - - - -47
41
53

п/п:

ПІвнІчний захід

2
з

русло в грунтовий

Захід
Центр цимону над
Карnатами

4

Південний захІд

5

ПІвдень

6

пtцденний схід

7

Схід

8

ПІвнІчний схід

9

ПІвнІч

КІлькІсть опадів

1о мм І б І льше

----65

47

ІЗ

23

15

6

9

о

3

І

о

8
2
4

І2

о

з

І

о

о

о

о

о

3
9

5
5

3
12

6

4

ІІ

9

34

78

32

І44

9

ІВ

ІЗ

!7

17

12
3

ДанІ табл. І оброблено авторами з

С!\Ладна схема атмосферної циркуляціі та неоднорідність nоверх
ні в головними факторами впливу на формування опадІв в Українських

51
50

Таблиця І

атмосферних фронтІ в над Карпатами,

як 1 викликали значнІ опади

характер дощових павод

ків у Карпатах, головне значення мають кількість і

І

перІод року приnадає І44 виrІадІШ /•rа6л. І .

ку невелика.

Серед факторів,

І

них закономірностей випвданн.:с~~:ий режим атмосферноУ циркуЛfЩі і.

Розрахунок І nрогнозування дощових паводків в однІєю з най
Особливо це необхідно на гІ рськах

одtбні форми емnіричних кривих зв"яЗІ<У

хр
'
І Карпа'І'Ського регІону. ,Локалtзац я
в особлив і зони в серед ин
складнює nошук загаль-
зв"лзк!в мІж орографІчними характеристиками У
.
Голов-

правильного гідрологІчного обгрунтування й прогнозування.
значнІших проблем у гІдролог/ і.

их рІчок ці влаотивос·rі виявляються

.

у кожній дминІ Rаrл:т~~~ ни опа.дІв з висотою або вІдстанню вІд

паводків сприяв гус·rа гІдрологІчна сІтка І значнІ нахили водотоків.
господарству:

•,:ІJрпатах. Але не мо
., , місцевості або відцален!стю
..
ом цих величин з висо1ою
. Ільки зв изк
t
входУ в долину /при рус І вологонесучих
.rунк1' І в сnостережень в .д
и/
о ж зменшенннм величин опадів
\ШС nаралельно наnря:мJJ:у долин ' а так
JJ Ід г 1ре ького nасма.
1

а матеріалами

2І

/1].

ІЗ

І Іно
.. , .....

••••• ,

н~'ІІІ••tt.tf 1 t4 н•ї•ІІІ!t+І•V ІtІІІJІІf ~, /ІІІ 'І•ї•І1ТttрІю Карпат -пІв

f·JІІІІJІІІІ" І

•н•ІІІІІМІІ,

IJitlljrІ8yt;тi,(\JI нпйdfJІЬШ ВИСОІtа

"1'" ,.,,._••

''""'""'' "''"''''"" "•''"'"''' .... ",''"І''"" І ""'''t"r' 'Іаотина схІдних
"''11"'' '"
11

'"'"''""'·"ІІ• І<ІІJ•ІІІІт. ;~,.,.,.""

ІІІІІ"1.ІІІ111ооІ>ТІІМИ ІІjІООІ'JІЦф/f ІІ"ІІ1'11ІоІИ.

ІІИЙ СІJІД ІJІ1ІНІ.JІІІ'І'Іt/ 1\ИОІІТ. Іі!ІjІІІІІТ
1<10

V

км/ :1(11лмtуІ'ТІ.оол 11Ід ~ІРІІ /ІН~' м

ІІn•·•ІІ"•' :ороrпеннл пов"лзане

""
:1

ІІІ ІІІІІ•ІІІІІ/'0 :.ІІJХОДу На ІІІJ!ЩеН·

ІоІt•ІІІІ УІІJ•ІІІІІИ /ни ВІЦСТаНf
''"

•'•ІІ~о м. нІлr:илюючи внехІд

ний рух потоІ<Ін /";,/. JІоо:'І'ІІ1'ІІІ.о .,,.,,.,."м" "''''"'"""·<mхІдний переноа
ПОВІТрЯНИХ MliC, ПрИ ІІІ<ому ІІИ.~/.1111 11/Іо••І••~у••r ,,,., 1 ІІ)ІІІ((!ІІІІD-Захfднf

охили Карпат.

для пункт/в оrюоторrоІо•ІІІ. "'""''"'"''''''""''''схилу додатня вели

чина ОрОГfJІ.Іф/ЧІІОІ ІІІ!J·'І'І1/(/(ЛІ·ІІО! ІІІІЩІ(НоІІ:т І ""'""У НІ1ІІИ!ОJа під дfєю

вІтрІв пІвнІчного І схІдІІ<ІІ'оо о<~І<Т"J'.У /нІд :ІІІІ :с•о" до і20·-І40о/,

а НИСХf~НИХ /fІ/д"СМІІИ/1 :tІІІІІІ/ - ІІfІИ ІІІІІІfІІІМНІІХ ІІ/Д 120-I-JOO ДО
ЗІО-330 • І!аtІбІлІ.оmиА ІІІдІ!ом буІІІІІ: 11ри ІІІІІІJ•нмнІІх :ю-єоо, а на/!бІль

ший спад- нри 210-2·НР.

1Іля станцІй понижено! захІдно! частини УІЧ'нінських /{арпат

/Тур~, Славське/ дІапазон напрямкІв вітру, 11ри лкому винияають

висхІдНІ поток~, знаходиться в межах 250-280° ••• 60-9Оо, на п і дценно
вахJдному СХИЛІ nотоки nіднімаються при напрямку вітру вІд 160 до
ІЗО , досягаючи найбІльшого значення при напрямках вітру вІд 190
до 270°.

РозпсщІл оnадів мІи надвІтряними І пІдвІтряними схилами гІр

неqднаковий. ЦІкавІ досліди з цього nитання проведен/ А.П.Тхори

ком

tW.

якІ дозволили оцінити градієнт зміни кількості ошщІв Із

зменшенням екраннеі діі Полонинаького хребта в nІвнІчно-захІднІй
.

частинІ басейну р. РІки.

Для добових сум осІннІх опадів одержано градієнт зменшення. іх
кІль.костІ Із вІдцалІстю вІд осьової час1·ини хребта при пІвденно
захІдноьv переносІ вологи. Нажаль, не виявленІ зв"язки nри інших

наnрямках переносу вологи, оскільки дослІди виконувалися тІльки

для пІвнІчно-схІдного схилу хребта.

п •. Втрати вологи дощових паводків

При формуваннІ паводкІв частина опадІв затримується рослин

ністю, випаровується і вбирається грунтом.

Вбирання вологи грунтамн залежить вІд водно-фізичних власти
востей останнІх. Визначаються цІ властивостІ чотирма особливостями
грунту механІчним складом:

вмІстом гумусу, структурнІстю І

На основІ взаємодІ і мІж зв"язаною,

1

будовою.

гігроскопічною, капілярною

гравІтаційною водою І фізичними властивостями грунтІв можна ви-

д !.nити ваJІtЛивf водно-грунтовІ константи, якІ :характеризуvrь КІJІЬ

кІсний І якІсний вміст вологи в грунті,- вологість зав"tЩання /ВЗ/,
найменшу польову воJrогоємнtсть /НВ/ І повну вологоємність /ПВ/.
Значення цих показників є постійними для кожного типу грунту І

над

руковані в довідниках.
Залежність коефіцієнта фІльтрацІ і від фІзичних властивостей
грунту в !дома як закон Дарс І, а рух ненасиченого капІлярного пото
ку визначається за допомогою закону Пуазейля, де швидкІсть ненаси

ченого капілярного потоку пропорцІйна коефІцІєнту фІльтрацІІ

І по

чатковоІ вологостІ грунту.
Баланс вологи в грунті

є важливим,

складним елементом процесу

формування охилового стоку, але він найменше підлягає гідрометрич

ним вимІрам. ВибІр сталих значень водно-фізичних властивостей грун
т Ів набуває значення як один І з способІ в р ІшенР.я завдань розрахунку
втрат

па~одкового

стоку.

За водно-фІзичними властивостями грунтІв в Укрвінських Карnа

тах видІленІ чотири васотні зони

[4/,

які помітно в!д,рІзняиься:

профілями вощно-ф!зичних констант /рис.

1/.

Перша зона включає в себе дерново-сірі лісові
ти,

грунти. до цІєі

300

опІдзоленІ грун

опідзолені чорноземи, дерново-опідзолені глеє,ві та болотні
м.

зони належать тернторі і з абсолvrними висотамн до

Чорноземи,

що характернІ для лісостеповоІ

зони,

товуються: в тиnізації грунтів Карпат, Передкарnаття і

викорис-

Закарnаття

з метою схематизаці і водно-фізичних властивостей за верти.кальними

поясами, щоб вилвити зміну властивостей грунтів від лІсостеповоІ
природнеі зони до високогірного хвойного лІсу І гірських луків.

Другу вертикальну зону

/300-500

м/ займають дерново-nідзолисті

поверхнево оглеєнІ грунти Пер~карпаття.

на висотах

500-1500

м розмІщена велика гІрсько-лІсова зона.

Вона включає в себе грунти: бурі лісові й кислі /гІрськІ буроземи/,

розташсван І пІд темнохвойними І ялина, смерека/ І широколистяними
/бук, дуб/ лісами. В цю ж зону входять бурі гІрсько-лісовІ грунти,

52

53

І

нкt відрІЗЮlЮ'І'ЬСЯ: надлишковим вмістом щебеню верхньо! частини го

ризонту

/5-25

см від nоверхнІ/,

·.1станнІ характернІ для те рас

І • І )

І бурІ лІсовІ оnІдзоленІ грунти.

І вирІ вилних гІр ських дІлянок? мають

рІзний механІчний склад.

·

Для бурих гІрсько-лІсових грунтІв характервий сер~ньосуглин
'І

,

,

Ісовий

'І

І важкосуглинковий механічний склац, який мае досить високІ

аористІ сть і во 1Іоrопrnникн tc·n, оr;nбливо верх-нього rормзонту, 11~
пов"язане з його щеонистІстю, гумуснІстю І грудкуватою структурою.

---·------

Незважаючи на щІльний механічний склад, оурІ гІрсько-лІсовІ грунти

н!др!зняються: високою водопроникнІстю
верхнього

/240-260

мм/хв/, осооливо

горизонту.

БурІ лІсовІ опІдзоленІ грунти мають важкий /глинистий/ склад

С)

Lf'..

І

слабку вqцопроникнІсть. Ця Ух вІдмІннІсть пояснюється: тим, що

розмІщенІ вони на схилах крутістю вІд ІО до
опІдзоленІ

lГ\

('J

-

зв"лзку з цим на бурих лІсових опідзолених грунтах відсутнІ проце

г-----

си поверхневе! ерозіІ.

1500

Четверта зона
-----т-------,---~

30°, а бурІ лІсовІ

на вирІвняних дІлянках гір І рІчкових терасах. У

.. . ,.

на висотІ понад

гІрсько-луrова. Вона розмІщена в серЕЩНЬО/.\1'
м. Для !У грунтів характерна підвищена щео

нистІсть І мала потужність шару

L'Q/.

Сумарні початковІ витрати дощовоі води можна так записати
в загальному виглядІ:

L--------~-

н
де Р

.

- потужність

ємність грунту, мм;

п

- кількість

(h

нв

-h\
о І

t н 1f t

грунтового шару, мм;

h -

'hнв

+п

о

ня під час дощу.

- найменша волого

За умов значних карпатських річок на~цоцІльнІше
ти рівним нулю.

/l/

'

перехоgлених рослинністю опадів, мм; н'~~ - шар
Є - випаровуван

оп!ЩІв, який заповнvJ мІкропониження: схилу, мм;

~

f

вологість грунту в момент nочатку дощу;

.....

.

8

=р

о

ГраничнІ значення

П

н

и-

прийма-

для Нарпат див. у табл. 2.

Діапазон граничних значень пов"язаний не тільки з віком
бонітетом дерев, а й з Інтенсивністю та тривалістю доту.
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ТасІЛИЦІІ
І'І~ІІІІІ'ІІІІ

,:

- - - .. - - - - - - - - ОпадІ, 11111
- --- -·- ------

-

11-11

64108 -

ІІІІІІ/ІІІ І /1 11/ІІІfІІ(ІІІІІІІІ. 0,11/
ІІt'ІІІІІІ·І/1 ІІІІ••ІЩІІІІІІІІ, 0 •І/

•ІІ••ІІІІиИ 'ІІІ•

ІІ І•УІІ/ІІІІІІІ•·ІІІІ/11 І•ІІІ/111'j•ІІІІІІІ>
І)І1ІІ"І.ІІІІtн&.Щ~

ІІtнІ·r·І

де Q - витрата гідрографу притоку в кожен момент часу
іі, м:J/с ·
W - об"ем притоку, що утворився: після додержання умови /LJ, м 3 ; '

2

ІІІІІІ'ІІJІІ/111

'

І ~111\ІІІ\11

а

& -

Індикатори І нтвгральних властивостей мі кроводозабору,

що нормуються методом Такаг І, Мате ІсІуші

[?} за статистичним розпо

ділом м\кроповерхонь схилу.

10
7
26
17

1,5 - 2,5
1,4- 2,3

ІІ.VІ.ІІІІІІ

ІІИІІІІJ•ІІІІУ ІІ/111/Щ ІІІд 'ІІІ ІІ І(ІІІІІ,У МІІІІІІІ/1 ІІJІИИМІІ

ти рІвним виnаровува1ІІІІуІrІІІІ ІІІІІJ'І'ІІ'ІІ ІІІІ{іІІjJМІЩІІ
Іщл(н·nотІ ІtонІ 1 · 1 щ /'ІІІІ(ІІІІ
л • д 11)11,'1'01111 І :
- "1 10110ІщІйним дефІциту
•
•

11

ІІJ•ІІ

[
де

Je - квазІконстанта

ознаки зональностІ /рис.

вІтрл, ме!.

::: Jed

/2/

'

в межах СФК

І

2 '

'-П>'
Q/ •

я:ка має добре виражен

мб/мм; d - дефіцит вологоотІ по-

При меншІй за мінімальну ПВ грунту останнє
перетворюється на

таке:

Е
де

= Je

1z

h - h

п

о

вз

нв

-п

аз

сп І ввід ношення:

Рис. 2. Розподіл параметру випаровуваності

.

Pd.

І3І

83 - питома вологість зав"щання грунтv
вертикально! колонки, мм.
• кожвого дециметру

У цьому виnадку і: вистуnає лк виnаровування
Нейбільш окладнІ проблеми пов"лз І
•

закономІрностей або па мет

ан

з nошуком географІчних

нелінійного рівняння т~но~;::ц:~ю~~ефІцІєнтІв траноформацІJ

гідрограф охилового стоку:

Q

:r:

ц

!J [ е хр (а W)

56

f

єму охилового притоку в,

- f] ,

/4/

;R/21 fз гене

рал tзованими рисами без врахування меж СФК
в УкраІнських Карпатах

7]

Для Карпат визначена проста залежність параметру кривої сшщу

гідрографу дощового паводку

&

як питомоі відносно до площі й

кута нахилу /рис. 3/.
Географічні залежності параметрів детермІнованої моделі до
щових паводків у Карпатах значно полегшують пошук відповідних
характеристик для окремих nqдоза6орІв. Оnтимізаційна процедура

пошуку цих nараметрІв для гірських водозаборів закладає значнІ
помилки nросторового І часового походження. Тому географічнІ зако
номІрностІ розподІлу констант мqделІ nри відсутності належноі
гІдрометеорологІчноІ ІнформацІ і в найкращим шляхом до обчислення
павадІювих водних складових nриродно-ресурсного потенціалу.
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Рез ше
Викладено методи оцІнки параметрІ в матема•rично!

моделі фор

мування дощових паводкІв у Карпатах з використанням географічних
заrюномІрносте!! розпqдІлу RвазІконстант. Найбільш СКJІаднІ процеси

трансф:JрмацІ і вологи в грунтах вимірюm·ьсл константами водно-фі
зичних влас•rивос1•ей грунтІ в; параметри випаровування мають чІтко

1,0

0,?
Рис. з.

Залеж.н і сть нормованого

виражену висотну зональнІ сть,

R(t!/C)

S* *

·

Трансфgрмаці Ві Гід рографу прито~;р~~:Т~~лfg~~~~g:1' І

водаза ~ру.

-l'onst спаду значень витрат І
графу вщнесена до площі водозабору р тв фуг дР9кута нахи1r11 схи.лу
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R
нкці І
зайня·rо(Л1сом пове~а о<: •
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починають домінувати процеси., якІ

вwть до

змін взаемозв"язкІв між природніми компонентами даного регіону.

іх вивчення, зокрема дослІдження умов формування гідрохІмічного
режиму Дністровського водосховища,

є дуже актуальним з виникненням

необхідності рацІонального використання й охорони. водних ресурсів.
Довжина водосховища понад

с.

200

км від греблІ,

спорудженої біля

Ожево Сокирянського району Чернівецької області, до с. Устя

Борщівського району Терноnільської областІ,

_ •
89 293
в*
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