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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ 

РОСЬ 

 

Виконана екологічна оцінка стану поверхневих вод р. Рось на ос-

нові класифікації якості поверхневих вод суші по трьом блокам 

показників: сольового складу, трофо-сапробіологічних (еколого-

санітарних) і специфічних речовин токсичної дії. 
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Вступ. Для поліпшення стану водних ресурсів у басейні Дніпра по-

трібно на науковій основі впроваджувати басейновий принцип управ-

ління, використання та охорони водних ресурсів. Таке впровадження 

розпочато на прикладі басейну р. Рось, яка є притокою першого поряд-

ку у водозборі басейну Дніпра. Обраний басейн є досить складним во-

догосподарським комплексом, що потребує особливої уваги до системи 

управління для оперативного врахування всіх його складових і змін, 

що відбуваються в ньому з метою створення умов екобезпечного зба-

лансованого використання, охорони та відтворення водних ресурсів. В 

сучасних умовах формування якості води в басейні р. Рось визначаєть-

ся складним і багатогранним комплексом природних і антропогенних 

чинників. Найбільше значення у цих процесах мають такі складові: гі-

дрологічний режим річки, режими роботи малих гідроелектростанцій, 
особливості фізико-географічних, геологічних і гідрогеологічних умов 

у різних частинах басейну річки, характер і співвідношення промисло-

вого та сільськогосподарського виробництва, особливості та об’єми 

водоспоживання й скидів забруднених стічних вод. 

Мета досліджень: проведення екологічної оцінки поверхневих вод 

р. Рось для поліпшення стану водних ресурсів у басейні Дніпра. 

Об’єктом дослідження є поверхневі води р. Рось. 

Предмет дослідження – екологічні параметри стоку поверхневих 

вод річки Рось. 

Попередньо питання гідроекологічного стану річки Рось розгляда-

лись в працях В.Н. Жукинського, В.К. Хільчевського, Д.В. Закрев-
ського, О.П. Оксіюка, А.П. Чернявської та інших [1, 2, 3, 4]. 
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Методика досліджень. Екологічна оцінка якості води основного 

русла р. Рось здійснена із застосуванням «Методики…» [5]. Згідно за-

значеного нормативного документу процедура виконання екологічної 

оцінки якості води р. Рось передбачає проведення наступних послідо-

вних етапів: 

- визначення пунктів гідроекологічних спостережень; 

- групування і оброблення вихідної інформації; 

- визначення класів і категорій якості річкових вод за окреми-

ми показниками та окремими блоками; 
- визначення об’єднаної оцінки якості води окремих ділянок 

досліджуваного водного об’єкту. 

Розрахунок екологічної оцінки якості води проведений за 

трьома блоками показників: 

- блоком сольового складу (за критеріями мінералізації та іон-

ного складу, за критеріями забруднення прісних гіпогалинних олі-

гогалинних вод компонентами сольового складу);  

- блоком трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показ-

ників;  

- блоком показників вмісту специфічних речовин токсичної і 

радіаційної дії.  

Для визначення об’єднаної екологічної оцінки якості води  
р. Рось нами було обчислено інтегральний екологічний індекс (ІЕ), 

який розраховано для найгірших і середніх значень блокових ін-

дексів за формулою 

                                   
3
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,      (1) 

де І1 – індекс забруднення компонентами сольового складу; І2 – 

індекс трофо-сапробіологічних показників; І3 – індекс специфіч-

них речовин токсичної дії. 

Діапазон величин усіх показників якості води поділено на 5 

класів і 7 категорій якості з певними назвами, що характеризують 

відповідну якість води від «відмінної», «дуже чистої» до «дуже 

поганої», «дуже брудної».  

Результати досліджень. Для всебічного аналізу якості поверх-
невих вод р. Рось за розрахунковий обрано літньо-осінній сезон 

маловодного за водністю періоду 2011 року. Всього було вибрано 

8 пунктів спостережень, що дало змогу охарактеризувати гідро-

екологічний стан основного русла р. Рось від верхів’я (с. Кошів, 

278 км) до гирла (с. Хмільна, 12 км). Пункти гідроекологічних до-

сліджень встановлені з урахуванням місць сучасного забору води 

на галузеві потреби, розташування джерел систематичного й ава-
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рійного забруднення річкових вод, а також пунктів систематичних 

спостережень служб державного моніторингу вод, даних про вод-

ний режим, фізико-географічні та морфологічні особливості вод-

них об’єктів басейну р. Рось. На даних пунктах спостережень 

впродовж багатьох років здійснювались регулярні спостереження 
за окремими показниками якості води Басейновим управлінням 

водних ресурсів р. Рось і Гідрометслужбою України. Ці розрізнені 

між собою дані було систематизовано й проаналізовано.  

Встановлено, що найбільш повно охарактеризовано блок сольового 

складу (сума іонів, хлориди, сульфати). Наявність цієї інформації за 

кількістю і якістю повністю відповідає вимогам «Методики…» [5] від-

носно класифікації якості води р. Рось за критеріями мінералізації і за-

бруднення компонентами сольового складу (хлориди, сульфати).  

Щодо трофо-сапробіологічних показників слід зауважити наступне: 

із 17 передбачених екологічною класифікацією забезпечені даними в 

середньому від 9 до 12 показників (завислі речовини, прозорість, рН, 

азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфор фосфатів,  
біхроматна, інколи й перманганатна окиснюваність, БСК5, а також чи-

сельність бактеріопланктону і сапрофітних бактерій – у маловодний 

період). Тобто вимога «Методики…» [5] про те, що загальна кількість 

показників трофо-сапробіологічного блоку не має бути меншою 10, ці-

лком дотримана. 

Блок специфічних речовин токсичної дії характеризується тим, що 

за останні роки досліджень Басейновим управлінням водних ресурсів 

р. Рось визначалися в цілому 7 показників (мідь, хром, залізо загальне, 

марганець, фториди, нафтопродукти, СПАР), проте не в кожному пун-

кті спостереження. Така кількість вихідних даних за блоком специфіч-

них речовин токсичної дії надала можливість виконати тільки орієнто-
вну оцінку якості води.  

Етап узагальнення оцінок якості води за окремими показниками з 

визначенням інтегральних значень класів і категорій якості води осно-

вного русла р. Рось здійснювався на основі аналізу показників в межах 

відповідних блоків і величин інтегральних екологічних індексів. 

Результати виконаної екологічної оцінки якості води р. Рось 

представлені в табл. 1.  

Екологічна оцінка якості води р. Рось за узагальненими показника-

ми і характеристиками сольового складу, включала оцінку якості во-

ди за критеріями мінералізації, хлоридів, сульфатів і визначення іонно-

го складу річкової води. Хімічний склад води р. Рось формується під 

значним впливом процесів вивітрювання алюмосилікатів кристалічних 
порід, що знаходяться в басейні річки. Це призводить до утворення гі-
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дрокарбонатних вод другого та третього типу. 

За даними табл. 1 в маловодний період значення індексу сольового 

складу (І1) змінюється в літньо-осінню межінь з 1,3 (с. Пилипча) до 1,7 

(всі пункти дослідження) за найгіршими та середніми значеннями по-

казників. В середньому за основним руслом р. Рось величина І1=1,7 за 

найгіршими та 1,3-1,7 – за середніми їх значеннями. Тобто річкова во-

да по всій довжині р. Рось за сольовим складом відповідає І і ІІ класам, 

1 і 2 категорії, води «дуже добрі», «чисті» з ухилом до «відмінних», 

«дуже чистих».  
Порівняння якості води р. Рось, оціненої за узагальнюючими пока-

зниками та характеристиками сольового складу за найгіршими й сере-

дніми значеннями, в різних пунктах спостережень показало, що вода 

залишається прісною, гіпогалинною, гідрокарбонатного класу, групи 

Са, ІІ і ІІІ типу (за класифікацією О.А. Альокіна). Найвищі значення 

окремих показників та індексу сольового складу зазначено в районах 

питних водозаборів м. Богуслава (І1=1,7), м. Корсунь-Шевченківського 

(І1=1,7). Найчистіша ділянка річки знаходиться біля с. Пилипча 

(І1=1,3). 

Аналіз якості води р. Рось, оціненої за результатами усередненого 

обчислення трофо-сапробіологічних індексів від верхів’я річки до ги-

рла в маловодний період показав, що вода основного русла р. Рось в 
усі сезони року належить до ІІІ класу, 4-5 категорії , тобто є «задовіль-

ною», «забрудненою», евтрофною, β΄΄- або α΄- мезосапробною. При-

чому така загальна оцінка ґрунтується на обчисленні як середніх, так і 

найгірших значень І2. Відсутня суттєва різниця між результатами уза-

гальнюючої оцінки якості води р. Рось і при оцінці за категоріями де 

вода належить в цілому в літньо-осінню межінь в цілому до 5 категорії 

за найгіршими й до 4 категорії за середніми значеннями трофо-

сапробіологічного індексу. Судячи з наведених даних, вода річки на-

лежала до «посередньої», «помірно забрудненої», евполітрофної за 

трофністю, α΄-мезосапробної зони. 

Проте на різних ділянках р. Рось характеристики якості води за 
трофо-сапробіологічними критеріями відрізнялися між собою, причо-

му в деяких випадках суттєво. Найгіршою вода була в пункті питного 

водозабору м. Корсунь-Шевченківський І2=5,6, в період літньо-

осінньої межені якість води річки по всій довжині відповідала І2=4,7-

5,6 (5-6 категорія, ІІІ-ІV клас якості води) й оцінюється як перехідна 

від «посередньої», «помірно забрудненої», евполітрофної,  

α΄-мезосапробної до «поганої», «брудної», політрофної,  

α΄΄-мезосапробної. Така невтішна оцінка якості води в пункті питного 
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Таблиця 

 

Об’єднана екологічна оцінка якості поверхневих вод окремих ділянок р. Рось 

за найгіршими та середніми значеннями блокових індексів (І1, І2, І3) і величиною інтегрального 

екологічного індексу (ІЕ) в маловодний період 2011 року 

 
Значення індексів 

І1 І2 І3 ІЕ 
Стан  

за класом 

Ступінь чистоти  

за класом 

№
 п
у
н
к
-

ті
в
 

Басейн річки, пункт 

найг. сер. найг. сер. найг. сер. найг. сер. найг. сер. найг. сер. 

1 с. Кошів, кордон Київської 

і Вінницької областей 
1,7 1,3 4,7 3,7 3,8 3,0 3,4 2,7 добрий добрий чиста чиста 

2 
с. Пилипча Білоцерківсько-

го району 
1,3 1,3 5,0 4,2 4,0 2,7 3,4 2,7 добрий добрий чиста чиста 

3 
с. Глибочка, питний водо-

забір м. Біла Церква 
1,7 1,3 5,2 3,5 4,4 3,4 3,8 2,7 задовільний добрий забруднена чиста 

4 
Питний водозабір м. Богу-

слав 
1,7 1,7 5,2 4,0 4,7 3,8 3,9 3,2 задовільний добрий забруднена чиста 

5 

с. Москаленки, кордон Ки-

ївської і Черкаської облас-

тей 

1,7 1,7 5,0 3,9 4,8 4,6 3,8 3,4 задовільний добрий забруднена чиста 

6 
смт Стеблів, в/б водосхо-

вища, ГЕС 
1,7 1,3 5,1 4,3 4,2 4,2 3,7 3,3 задовільний добрий забруднена чиста 

7 
Питний водозабір м. Кор-

сунь-Шевченківський 
1,7 1,7 5,6 4,4 5,3 4,7 4,2 3,6 задовільний 

добрий - 

задовільний 
забруднена 

чиста - 

забруднена 

8 с. Хмільна, вплив р. Росава 1,7 1,7 4,6 3,8 4,5 4,0 3,6 3,2 
добрий - 

задовільний 
добрий 

чиста - 

забруднена 
чиста 
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водозабору викликана тим, що ця ділянка річки розташована майже 

біля гирла і знаходиться під постійним впливом забруднень, що над-

ходять в річку з всієї території водозабору. Найкраща якість води в 

р. Рось відмічена в районі питного водозабору м. Біла Церква (І2=3,5) 

вода тут характеризуються як «задовільна», «слабко забруднена», евт-

рофна, β΄΄-мезосапробної зони. 

Високий рівень трофності окремих ділянок р. Рось, особливо в теп-

лий період року, можна пояснити надмірною зарегульованістю (на ос-

новному руслі розміщено 10 водосховищ) і надто високим вмістом у 
воді органічних і біогенних речовин, що є чинниками високої біологі-

чної продуктивності цього водотоку і, водночас, факторами погіршен-

ня якості води. 

З екологічної точки зору надходження токсикантів у воду розгляда-

ється як процес токсифікації. У «Методиці…» [5] у разі визначення 

якості води за специфічними речовинами токсичної дії враховують-

ся кількісні характеристики 10 металів, а також фторидів, ціанідів, на-

фтопродуктів, летких фенолів, та СПАР – всього 15 показників. Служ-

бами моніторингу поверхневих вод у басейні р. Рось представлено в 

основному 7 компонентів, а саме: мідь, хром, залізо, марганець, фто-

риди, нафтопродукти, СПАР, що найчастіше визначаються аналітично 

та можуть розцінюватися як пріоритетні токсиканти.  
Порівняння якості води р. Рось, оціненої за узагальнюючими пока-

зниками й характеристиками специфічних речовин токсичної дії в ма-

ловодний період за найгіршими та середніми значеннями І3, свідчить 

про зростання її забрудненості вниз за течією в усі сезони року. Для 

верхів’я річки (с. Пилипча) визначальним є те, що вода тут оцінюється 

за величиною І3найг.=3,8 як «задовільна», «слабко забруднена» та за 

І3сер.=3,4 як «добра», «досить чиста». В районах питних водозаборів: 

м. Біла Церква І3найг.=4,4 вода Росі характеризується як «задовільна», 

«слабко забруднена», а за І3сер.=3,4 – як «добра», «досить чиста», м. Бо-

гуслав І3найг.=4,7 – як «посередня», «помірно забруднена», а за І3сер.=3,8 

– як «задовільна», «слабко забруднена» та м. Корсунь-Шевченківський 
за найгіршими й середніми величинами І3=5,3-4,7, як «посередня», 

«помірно забруднена». 

Найменшу середню величину І3=3,0-2,7 має вода р. Рось у верхів’ї в 

районі сіл Кошів і Пилипча, а найбільшу найгіршу – в районі питних 

водозаборів міст Богуслав (І3=4,7), Корсунь-Шевченківський (І3=5,3). 

Решта пунктів займає проміжне положення за характеристикою індек-

су специфічних речовин токсичної дії.  

В цілому по всій довжині в маловодний період за найгіршими ве-

личинами І3 вода характеризується ІІІ класом якості як «задовільна», 
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«слабко забруднена», а за середніми значеннями цього індексу – «доб-

ра», «досить чиста» й «задовільна», «слабко забруднена». Тільки в ра-

йоні с. Москаленки та м. Богуслав вода річки за І3сер.= 4,6-4,7 оціню-

ється як «посередня», «помірно забруднена». 

Результати об’єднаної екологічної оцінки свідчать про те, що вели-
чини інтегрального екологічного індексу ІЕ за найгіршими й серед-

німи значеннями блокових індексів на окремих ділянках р. Рось стано-

влять влітку-восени – 3,4-4,2 і 2,7-3,6 , що характеризує якість річкової 

води за станом по всій довжині як «добру» й «задовільну», а за ступе-

нем чистоти – «чисту» та «забруднену» (таблиця). 

Впродовж року вода верхньої ділянки річки (с. Кошів, с. Пилипча) 

характеризувалася як «добра», «чиста» за якістю (ІЕ найг.= 3,4, ІЕ сер.= 

2,7). Середня ділянка (с. Глибочка – смт Стеблів) відрізняється біль-

шою забрудненістю за найгіршими показниками якості води (ІЕ-

найг.=3,7-3,9) – «задовільна», «забруднена». Найгіршою якістю відрізня-

ється нижня ділянка річки (м. Корсунь-Шевченківський). Тут значення 

ІЕ найг. і ІЕ сер. найвищі (4,2 і 3,6), що характеризує воду річки на цій ді-
лянці за станом як «задовільна» і за ступенем чистоти – «забруднена». 

По всій довжині річки при встановленні величини екологічного ін-

тегрального індексу (ІЕ) визначальними були індекси трофо-

сапробіологічних показників (І2) і специфічних речовин токсичної дії 

(І3), які відрізняються високими найгіршими і середніми значеннями їх 

показників. 

Висновок. Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод 

основного русла р. Рось свідчать про необхідність здійснення цілесп-

рямованих заходів по покращенню екологічної ситуації і захисту еко-

системи річки. В першу чергу ці заходи повинні бути направлені на 

зниження антропогенного евтрофування і забруднення водних об’єктів 
басейну специфічними речовинами токсичної дії.  

Проведена екологічна оцінка стану поверхневих вод р. Рось дозво-

ляє оцінити ефективність здійснених водоохоронних заходів, визначи-

ти екологічні нормативи якості води, провести порівняльну характери-

стику та визначити основні напрямки довгострокової програми водо-

охоронної діяльності з оздоровлення та поліпшення стану водних ре-

сурсів басейну Дніпра.  
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Выполнена экологическая оценка состояния поверхностных вод 

р. Рось на основании классификации качества поверхностных вод 

суши, за тремя блоками показателей: солевого состава, трофо-

сапробиологического (эколого-санитарного) и специфических ве-

ществ токсического действия. 
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