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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД  В  

БАСЕЙНІ РІЧКИ ІКВА 

 

На основі проведеної оцінки екологічного стану басейну річки 

Іква встановлені зміни якості поверхневих вод. 
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Вступ. Малі річки тісно пов'язані з економікою прилеглих терито-

рій і відіграють значну роль у розвитку соціального середовища. Вод-

ночас всебічне використання біоресурсів річок, їх зарегулювання, від-
бір вод на полив та господарсько-побутові потреби, а також перетво-

рення річок на колектори стічних вод порушили їх природний стан. Рі-
чки стали спрямленими, мілководними, забрудненими, з поганою якіс-

тю води, збідненими рослинами й тваринами. Надміру інтенсивне ви-

користання в народному господарстві, як самих річок, так і водозборів 

порушує їх природний гідрохімічний та гідробіологічний режим, зме-

ншує водність і глибину, річки замулюються і заростають, збільшуєть-

ся їх евтрофікація за рахунок накопичення сполук азоту, фосфору та 

калію [1]. 

Тривога за долю малих річок зростає з посиленням господарського 

навантаження на навколишню природу та водозбірні площі річок. Вза-
галі це – закономірний, економічно і соціально обумовлений історич-

ний процес.  

Малі річки особливо чутливі до однобічного зниження рівня підзе-

мних вод, яке відбувається, як правило, при осушувальній меліорації, а 

також на локальних ділянках при водозаборі на різні потреби. Це по-

яснюється неглибоким врізом річищ малих водотоків і часто неповним 

дренуванням підземних водоносних горизонтів. Вплив водопониження 

на водний режим залежно від проведених заходів та умов формування 

стоку неоднаковий. Змінюються малі річки і при створенні водопідпі-
рних споруд – гребель водоймищ та ставків, шлюзів та ін.  

Внаслідок осушення земель і перетворення малих річок на водо-

приймачі їхні водні ресурси або не змінюються, або дещо збільшують-
ся при поглибленні річищ. Але при цьому змінюються гідравліко-
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морфометричні характеристики потоку, що не завжди корисно з точки 

зору охорони природи і традиційного використання річок.  

Басейн малої річки є індикатором стану довкілля, що обумовлюєть-

ся рівнем антропогенного навантаження, якого зазнають ландшафти, 

ґрунти, ліси, поверхневі і підземні води, рослинний і тваринний світ та 

атмосфера. 

У зв'язку з цим особливої актуальності набувають дослідження змі-
ни якості поверхневих вод річка Іква під впливом антропогенного на-

вантаження. 
Аналіз попередніх досліджень. Проведення меліоративних заходів 

супроводжується трансформацією сформованої в природі рівноваги як 

в межах самої системи, так і прилеглих до неї територій. Велике нау-

кове і практичне значення мають роботи вчених: А.М. Янголя,  

В.П. Кубишкіна, Д.А. Тютюнника, В.Р. Булдея, О.В. Скрипника,  

В.Є. Алексєєвського, П.І. Коваленка, В.С. Мошинського, Г.С. Потоць-

кого, М.І. Ромащенка, С.А. Балюка, Й.М. Білоуса, А.І. Бондаря,  

М.Д. Будза, С.Т. Вознюка, М.О. Клименка, С.І. Веремеєнка, Г.П. Ряб-

цевої, І.Т. Слюсаря, Р.С. Трускавецького, В.В. Фалюша, О.В. Цвєтової, 
М.Й. Шевчука, А.В. Яцика та ін. [2-8]. 

Отже, питанням впливу меліорацій на екологічний стан меліорова-

них і прилеглих до них земель присвячено багато робіт, але загострен-
ня цієї проблеми неухильно зростає в зв’язку із появою цілого ряду 

екологічних проблем у природі та суспільстві, пов’язаних з посилен-

ням антропогенного навантаження на природні комплекси. 

Найбільш вразливими є малі річки і по відношенню до антропоген-

ного впливу. Ряд вчених підкреслюють, що знищення природної рос-

линності, активне розорювання ґрунтів призводить до посилення еро-

зійно-акумулятивних процесів у басейнах, росту інтенсивності пло-

щинного змиву. В.Н. Голосов і Н.Н. Іванова [9], аналізуючи природні 
та антропогенні фактори, що впливають на деградацію водотоків, на-

водять величину граничної розоранності, яка, на їхню думку, не при-

зводить до порушення нормального функціонування екосистем – 20-
30% від загальної площі водозбору. В результаті більш значного роз-

орювання в русловий потік потрапляє така кількість твердого матеріа-

лу, що малі ріки не здатні його транспортувати і це призводить до аку-

муляції наносів у руслах малих річок, їх замулення та деградації. Як 

зазначають Г.П. Бутаков, А.П. Дєдков та інш. [10] замулення річок по-

гіршує їх живлення підземними водами, що тільки сприяє деградації 
екосистем.  

Ряд вчених, серед них В.М. Широков, І.Г. Джуха, О.Г. Ободовський 

[11] відмічають негативний вплив на русловий режим малих водотоків 
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проведення меліоративних робіт у їх басейнах та регулюваня стоку. 

Так, осушення боліт призводить до погіршення живлення малих річок, 

а нерідко і до відмирання їх верхів’їв.  

Методика досліджень. Для оцінки якості поверхневих вод басейну 

р. Іква нами використана методика "Комплексної експертної оцінки 
екосистем басейнів річок" [12]. Автор цієї методики Гриб Й.В. запро-

понував екологічний коефіцієнт якості поверхневих вод (Ie), який ви-

значається за їх гідробіологічними, гідрохімічними і бактеріологічни-

ми характеристиками. Також при оцінці стану басейну річки Іква роз-

глядалися басейни приток першого порядку річки Іква та проводилась 

кількісна оцінка екологічної стійкості ландшафту характеризується кое-

фіцієнтом екологічної стабілізації ландшафту, згідно з Е. Климентовим, 

В. Гейнеге. 

Мета наших досліджень полягає у дослідженні зміни якості повер-

хневих вод в басейні річка Іква.  

Постановка завдання. Дослідити зміну якості поверхневих вод в 

басейні річка Іква під впливом діяльності людини.  
Результати досліджень.  Формування складу річкової води відбу-

вається під впливом цілого комплексу природних та антропогенних 

факторів. Екологічне необґрунтоване використання природних ресур-

сів, втручання у ландшафт, застарілі інфраструктури та виробничі тех-

нології стали причинами, що викликають погіршення стану оточуючо-

го середовища. Це, в свою чергу, впливає на стан здоров’я та трива-

лість життя людини, генофонд культурних та диких видів рослин і 
тварин.  

Річка Іква бере свій початок в районі с. Черниця Бродівського ра-

йону Львівської області на Подільській височині. У верхів’ях долина 

річки вузька, коритоподібна, з крутими схилами. В межах Львівщини 
вона сформована на 23 км у субширотному спрямуванні з вузькою од-

носторонньою заплавою, що тяжіє до південного берега. На території 
Кременецького району Тернопільської області р. Іква формує свою до-

лину протяжністю в 40 км. На відрізку долини до с. Борщівка вона 

зберігає субширотний напрямок, а далі круто повертає на північ – пів-

нічний схід і в районі с. Шепетин входить в адміністративну територію 

Дубенського району Рівненської області. Долина річки розширюється 

в районі впадання першої лівої притоки біля с. Раславка і правої біля  

с. Лопушне. Заплава стає двохсторонньою і досягає 350-470 м.  

Кількісна оцінка екологічної стійкості ландшафту характеризується 

коефіцієнтом екологічної стабілізації ландшафту – КЕСЛ. Оцінка ста-

більності ландшафту здійснюється згідно наступної градації: 
КЕСЛ<0,5 – нестабільний з яскраво вираженою нестабільністю; 
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0,5<КЕСЛ<1,0 – нестабільний; 1,01<КЕСЛ<3,0 – умовно стабільний; 

3,01<КЕСЛ<4,5 – стабільний; КЕСЛ>4,5 – стабільний з яскраво вира-

женою стабільністю.  Вся площа басейну річки згідно з Е. Клименто-

вою, В. Гейніге поділяється на площі зі стабільними та нестабільними 

елементами ландшафту. Згідно показників  встановлюємо характер 

стабільності елементів ландшафту, визначають площу кожного елеме-

нту (табл. 1).  

Як видно з таблиці 1,  ландшафт басейну Ікви в цілому характери-

зується як нестабільний з чітко вираженою нестабільністю. До таких 
змін привела не контрольована господарська діяльність, значна роз-

ораність, урбанізованість, осушення території, але дуже малі площі 
природних земель: лісів, природоохоронних територій тощо.  

Провівши згідно методик комплексну екологічну оцінку якості во-

ди річки Іква (табл. 2) – встановлено, що для р. Іква характерні незнач-

ні концентрації хлоридів і сульфатів в різних пунктах спостереження. 

Після визначення  комплексного екологічного індексу (Іе) можна ви-

значити  клас якості води, стан водного середовища і рівень антропо-

генного навантаження: Іе=1,0 – І клас якості води, еталонний стан, рі-
вень антропогенного навантаження – нормальні сингетичні сукцесії; 
Іе=1,0-3,0 – ІІ клас якості води, стан добрий, рівень антропогенного 

навантаження –  розхитування екосистеми; Іе=3,0-8,0 – ІІІ клас якості 
води, стан задовільний, рівень антропогенного навантаження – випа-

дання особливо чутливих видів гідробіонтів з екосистеми; Іе=8,0-21,0 

– ІV клас якості води, стан перехідний, рівень антропогенного наван-

таження – порушення трофічних зв’язків у екосистемі; Іе=21,0 і біль-

ше, V клас якості води, стан незадовільний, рівень антропогенного на-

вантаження – криза.  

Так,  впродовж 2001–2009 рр. за вмістом хлоридів і сульфатів, 

вода річки знаходилась в межах І категорії за середніми значен-

нями показників сольового блоку, що відповідає І класу якості. 
Середні значення показників мінералізації води річки коливались 

в межах 501-606 мг/дм³, а найгірші – 540-647 мг/дм³. На мінералі-
зацію впливають фізико-географічні умови басейну річки, а також 

доля підземних вод із підвищеною мінералізацією. Адже р. Іква 

одна із небагатьох річок області, основним типом живлення якої є 

підземні води. 
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Таблиця  1  

Результати оцінки ландшафту басейну р. Іква  

Іква Людомирка Тартацька Мільча Липка Іловиця Характеристика 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 

Лісистість 490,6  22 24,92 35 208 56 5,1 6,3 8,2 13 43,3 59 

Заболоченість 37,9 1,7 2,5 3,5 7,79 2,1 0,57 0,7 0,4 0,7 0 0 

Озерність  7,0 0,3 0,7 1,0 0,04 0,01 0,57 0,7 0 0 0 0 

Природоохоронні 
території 

152,3 6,8 0,36 0,5 0,77 0,2 0,41 0,5 0,3 0,5 0,36 0,4 

Розораність  1089 48,8 26,5 37,2 66,9 18 11,4 14 43,7 68 13,3 17 

Осушеність 232,0 10,3 12,6 17,7 42 11,4 26,8 47,1 8,4 13 - - 

Урбанізованість  95,9 4,3 2,14 3,0 6,31 1,7 3,25 4,0 3,48 5,0 1,03 1,4 

Інші  154,7 5,8 1,48 2,1 36,2 10,6 21,7 26,7 - - 20,1 22,2 

Всього 2250 100 71,2 100 368 100 81,2 100 63,4 100 78,0 100 

КЕСЛ 

0,44 

Ландшафт – 

нестабіль-
ний з чітко 

вираженою 

нестабіль-

ністю 

0,1 

Ландшафт –

нестабіль-
ний з чітко 

вираженою 

нестабіль-

ністю 

2,37 

Ландшафт – 

умовно ста-
більний 

0,1 

Ландшафт – 

неста-
більний з 

чітко вира-

женою не-

стабіль-

ністю 

0,16 

Ландшафт – 

неста-
більний з 

чітко вира-

женою не-

ста-

більністю 

2,6 

Ландшафт – 

умовно ста-
більний 
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Таблиця  2 

Оцінка якості води р. Іква за комплексним екологічним показником (Іе) 

Іква Людомирка Тартацька Мільча Липка Показник 

О
пт

и-
м

ал
ьн

е 
зн

ач
ен

ня
 

факти-
чне 

факт/ 
опт 

фак-
тичне 

факт/ 
опт 

фак-
тичне 

факт/ 
опт 

фак-
тичне 

факт/ 
опт 

фак-
тичне 

факт/ 
опт 

мінералізація 500 300 0,6 - - - - - - - - 
хлориди 15 14,0 0,9 237 15,8 33,2 2,2 33,2 2,2 71,1 4,74 
сульфати 20 25,0 1,25 96,3 4,8 96,3 4,8 88,1 4,4 74,1 3,7 

 Іа=1,25 Іа=15,8 Іа=4,8 Іа=4,4 Іа=4,74 
розчинений 

кисень 
7,6 7,0 1,1 7,6 1,0 7,3 1,04 7,2 1,1 8,0 0,95 

ХСК(ПО) 8,0 7,0 0,9 6,0 0,75 5,2 0,65 7,0 0,88 6,5 0,81 
БСК5 1,5 4,4 3,14 4,8 3,2 3,6 2,4 4,4 2,93 4,5 3,0 

азот амоній-
ний 

0,5 - - 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 0,1 0,2 

азот нітритний 0,02 - - 0,01 0,5 0,03 1,5 0,05 2,5 0,05 2,5 

завислі речо-
вини 

15,0 8,9 0,6 3,8 0,25 2,9 0,2 4,0 0,27 6,1 0,4 

 Ів=3,14 Ів=3,2 Ів=2,4 Ів=2,93 Ів=3,0 

стронцій  9*10
-12

 2,5*10
-12

 2,8 - - - - - - - - 
СПАР 0,0011 0,05 45,5 - - - - - - -        - 

 Іс=45,5 Іс=0 Іс=0 Іс=0 Іс=0 

Висновки про стан 
басейнів 

Іе=16,63 
ІV клас якості 
води, стан пе-

рехідний 

Іе=9,5 
ІV клас якості 

води, стан пере-
хідний 

Іе=3,6 
ІІІ клас якості 
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Помітним і суттєвим є переважання значень трофо-

сапробіологічного блоку над рештою показників за весь досліджува-

ний період. За даними гідрохімічних спостережень, у трофо-

сапробіологічному блоці показників  вагомий внесок у забруднення 

дають показники азотної тріади (азот амонійний, нітритний і нітрат-
ний). Так, впродовж досліджуваного періоду (2001 – 2009 рр.) в цілому 

по річці спостерігається зростання концентрації  азоту нітратного від 

0,56 до 1,65 мг/дм3 (для середніх) та  від 0,60 до 2,20 мг/дм3 (для мак-

симальних) значень. Особливо високі концентрації азоту нітритного 

спостерігались у 2004–2008 рр. Загалом, максимальні значення за цими 

показниками досягають 5, 6 і навіть 7 категорії, що відповідає 4 та 5 

класу якості води. Без сумніву, такі екстремальні значення є наслідком 

значного антропогенного навантаження. Загалом для р. Іква характер-

ний підвищений вміст органічних речовин. Показники блоку специфі-
чних речовин токсичної і радіаційної дії за своїми кількісними значен-

нями  наближалися до фонових величин.  

В цілому за розрахунками вода р. Іква характеризується ІV класом 
якості, перехідним станом, що призводить до порушення трофічних 

зв’язків у екосистемі басейну. Якщо розглянути басейни приток р. Ік-

ва, то можна побачити, що тільки Людомирка характеризується таким 

же станом. Решта приток мають ІІІ клас якості води, задовільний стан, 

що характеризується випаданням особливо чутливих видів гідробіон-

тів з системи. Такий стан річкової води пояснюється інтенсивною ан-

тропогенною діяльністю в басейні, скидами недоочищених стічних 

вод, через відсутність або незадовільний стан очисних споруд на 

об’єктах.  

Висновки  
1) Згідно проведеної кількісної оцінки екологічної стійкості ланд-

шафту басейн Ікви характеризується як нестабільний з чітко вираже-

ною нестабільністю, така ж ситуація характерна і для приток Людоми-

рка, Мільча, Липка, а для приток Тартацька та Іловиця ландшафт умо-

вно стабільний.  

2) Комплексна екологічна оцінка якості води річки Іква засвідчує, 

що вона характеризується ІV класом якості, перехідним станом, що 

призводить до порушення трофічних зв’язків у екосистемі басейну. 

Серед приток р. Іква лише Людомирка характеризується таким же які-
сним станом, решта приток мають ІІІ клас якості води, задовільний 

стан. 
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