Опис суббасейну Верхнього Дніпра
1.1. Гідрографічне та водогосподарське районування
Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів
України від 03.03.2017 № 103 «Про затвердження Меж районів річкових
басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок» та з метою впровадження
інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим
принципом, у межах басейну річки Дніпро виділено суббасейн Верхнього
Дніпра: водогосподарська ділянка М5.1.1.01 - р. Дніпро від держкордону до
початку Київського водосховища (вкл. р. Сож в межах України) (додаток 1, 2).
В межах території України суббасейн Верхнього Дніпра знаходиться
повністю на території Чернігівської області (таблиця 1).
Таблиця 1.1
Площа адміністративної області,
км2
Частка площі території області в
басейні річки, %
(відсоткове відношення площі
річкового басейну в межах
області до площі території
області)
Площа області в межах басейну
річки, км2
Частка річкового басейну в
межах області, %
(відсоткове відношення площі
річкового басейну в межах
області до загальної площі
річкового басейну)

Чернігівська область

-

-

31 865

-

-

7,3

-

-

2315,9

-

-

100

-

-

Річка Дніпро відповідно до класифікації річок України відноситься до
великих річок. Має загальну довжину 2201 км, межах території України –
1121 км, площа басейну 292,7 тис. км².
Дніпро - типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має
звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин.
Ширина заплави – до 12 км. Живлення змішане: снігове, дощове й підземне.
Близько 80 % річного стоку Дніпра формується у верхній частині басейну, де
випадає багато опадів, а випаровування мале. Водний режим річки визначається
добре вираженою весняною повінню, низькою літньою меженню з
періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня води та
зимовою меженню.
Гідрографічна мережа даної частини суббасейну Верхнього Дніпра
представлена середньою річкою Сож та притоками р. Дніпро – малими річками
довжиною більше 10 км: Немильня, Вир, Задеріївка, Борздна, Вертеч, Пакулька
та ін. (додаток 3).

Річка Сож – друга за величиною і повноводністю ліва притока р. Дніпро.
Загальна довжина – 648 км, в тому числі протікає територією Чернігівської
області на протяжності 30 км. Загальна площа басейну – 4,2 тис. км², в межах
України – 0,9 тис. км². Бере початок на Смоленсько-Московській височині.
Ширина русла р. Сож в нижній течії досягає 230 метрів, глибина — до 56 метрів, швидкість течії — інколи більше 1,5 метра в секунду.
Малі річки суббасейну відносяться до типу рівнинних. Середня
швидкість течії річок становить 0,1-0,3 м/сек. Річки мають змішаний тип
живлення, переважно атмосферний, з помітною участю ґрунтових вод.
Більшість малих річок маловодні, деякі з них влітку пересихають. Русла
ряду річок виражені нечітко, тому часто зливаються з прилеглими болотами.
Частина малих річок повністю або частково зарегульовані або під час
проведення меліоративних робіт виконано спрямлення русел річок.
Річки Дніпро, Сож, Немильня, Терюха є транскордонними.
На території суббасейну Верхнього Дніпра на р. Пакулька (притока
р. Дніпро) побудоване руслове водосховище (таблиця 2).
Таблиця 2
Водосховища суббасейну Верхнього Дніпра, об’ємом від 1 млн. м 3
Назва
водосховища
Пакульське

Об’єм
водосховища
при НПР,
млн. м3

Області, на
території яких
знаходиться

На якій річці
знаходиться

2,4

Чернігівська

Пакулька

Призначення
водосховища
загальне
водокористування

Територія суббасейну відноситься до зони мішаних лісів, за природним
ландшафтом — це Українське Полісся (Чернігівське Полісся), яке є унікальним
природним комплексом із специфічними особливостями клімату, вод, ґрунтів і
зумовлених цими факторами рослинним і тваринним світом.
1.1.2. Клімат
Клімат на території суббасейну Верхнього Дніпра – помірноконтинентальний з досить теплим літом та порівняно м’якою зимою і
достатньою зволоженістю.
Вся територія суббасейну розташована у вологій, помірно теплій
агрокліматичній зоні (до 760 мм опадів в рік) (рисунок 1).
Найбільшу повторюваність протягом року мають вітри з північного
заходу. Особливо це характерно для теплого періоду року. Швидкість вітру
порівняно невелика - зазвичай 2-3 м/с.
Середня багаторічна температура найбільш теплого місяця (липня) від
+18°С до +19,5°С, найбільш холодного (січня) від – 6°С до – 8°С. Період з
температурою понад 10°С триває 150-160 днів на рік.
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Рис. 1. Суббасейн Верхнього Дніпра на Агрокліматичній карті України
Весна переважно коротка, починається наприкінці березня-початку квітня
при стійкому переході середньої добової температури через 0 0. Наприкінці
квітня середня добова температура повітря переходить через 10 0, а максимальна
може підніматись до 26-300.
В третій декаді травня-першій декаді червня відбувається перехід
середньої добової температури через 150 і починається найбільш теплий період
року, максимальні температури підвищуються до 39 0. Літо переважно жарке
Більша частина річної кількості опадів випадає влітку, максимальна місячна
кількість опадів припадає на липень.
Наприкінці серпня відбувається зворотній перехід середньої добової
температури через 150. Осінній період продовжується до середини листопаду.
Перша половина осені характеризується переважно сухою, теплою і сонячною
погодою. В жовтні-листопада спостерігається різке пониження температури,
випадають дощі, інколи на кілька днів встановлюється сніговий покрив.
Перехід температури повітря через 00 відбувається в першій-другій декаді
листопада. Постійний сніговий покрив встановлюється у листопаді-грудні.
Впродовж зими переважає похмура погода, порівняно часто випадають
опади в невеликих кількостях. Часом спостерігаються хуртовини. Морозна
погода чергується з періодами відлиги, затяжні безперервні морозні періоди
останнім часом не спостерігаються. Максимальна висота снігу в даному регіоні
спостерігається в лютому і становить 30-35 см.
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1.1.3. Рельєф
Основна частина території суббасейну має переважно рівнинний, злегка
хвилястий характер поверхні, оскільки належить до Придніпровської низовини
(рисунок 2).

Рис. 2. Суббасейн Верхнього Дніпра на Фізичній карті України
Придніпровська низовина представлена комплексом давніх терас Дніпра
та його приток. Вона являє собою слаборозчленовану рівнину з плоскими
вододілами та долинами і балками глибиною до 40-50 м з досить крутими
схилами.
Поверхня суббасейну Верхнього Дніпра - плоска зандрова, місцями –
пологохвиляста,
моренно-зандрова) рівнина,
розчленована
прохідними
долинами. На поверхні рівнини, в місцях поширення лесових порід,
зустрічаються блюдцеподібні зниження округлої або овальної форми глибиною
1-1,5 м діаметром 15-20 м. Значні ділянки поверхні заболочені. Абсолютні
висоти 108 – 140 м. Ерозійні процеси виражені відносно слабо.
1.1.4. Геологія та гідрогеологія
Вся територія суббасейну Верхнього Дніпра розташована в межах
Дніпровсько-Донецької западини (рисунок 3). Дніпровсько-Донецька западина
знаходиться під осадовими породами на глибині до 12-18 км, що є однією з
найбільших западин Східноєвропейської платформи. Вона представлена
осадовими відкладами палеозойського, мезозойського і кайнозойського
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періодів.

Рис. 3. Тектонічна будова території України
Відповідно до гідрогеологічного районування України територія
суббасейну
Верхнього
Дніпра
відноситься
Дніпровсько-Донецького
артезіанського басейну пластових вод (рисунок 4), який в геоструктурному
відношенні пов'язаний з однойменною тектонічною западиною. Прісні підземні
води приурочені до осадових відкладів четвертинних, неогенових,
палеогенових, верхньо- та нижньокрейдяних.
Для суббасейну притаманна витриманість поширення водоносних горизонтів і
слабопроникних порід на значних площах, що визначає поверховий характер
залягання водоносних горизонтів. Товща осадових порід насичена підземними
водами і є єдиною водоносною системою горизонтів, у різній мірі
взаємопов’язаних між собою і поверхневими водами через слабопроникні шари
порід. На більшій частині території існують сприятливі умови формування
прогнозних ресурсів та живлення підземних вод. Це обумовило наявність
водозбагачених горизонтів і задовільну якість підземних вод.
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Рис. 4. Гідрогеологічне районування території України
Зона інтенсивного водообміну коливається від 300 до 400 м. Найбільш
значними величинами прогнозних ресурсів підземних вод відзначаються
водоносні горизонти у відкладах еоцену та крейди, за рахунок яких
забезпечуються потреби у господарсько-питній воді, дає можливість створення
потужних водозаборів. Підземні води четвертинних (за винятком
інфільтраційних
водозаборів)
та
олігоцен-пліоценових
відкладів
використовуються найчастіше у сільській місцевості. Вони залягають
неглибоко, що зручно, але приурочені до менш водозбагачених порід і часто
підлягають поверхневому забрудненню. Прогнозні ресурси широко
використовуються у регіоні, особливо підземні води крейдяних відкладів.
1.1.5. Ґрунти
У суббасейні Верхнього Дніпра поширені дерново-підзолисті ґрунти,
сформовані в умовах надмірного зволоження в соснових і змішаних лісах.
Піщані відкладення слугують для них материнськими породами. Це пояснює
незначне вміст гумусу в ґрунті (1,5%) і чітко виражений підзолистий горизонт,
з якого поживні речовини вимиваються вглиб, що обумовлює їх низьку
родючість.
Місцями зустрічаються сірі лісові ґрунти, властиві лівобережжю Десни
під широколистяними лісами. Вони утворилися на суглинистих ґрунтах при
достатній вологості. Вміст гумусу в них також невеликий - 3%, тому їх
природна родючість низька. Місцями присутні болотні, торфові ґрунти.
У суббасейні існують поклади торфу, цегельних глин та кварцового піску.
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1.1.6. Рослинний та тваринний світ
Територія басейну розташована у зоні мішаних лісів.
На території суббасейну ростуть соснові ліси з домішкою берези, вільхи,
дуба, клена, липи та підліском ліщини. Найбільше поширена в лісах басейну
сосна - 63%. Біля річок, особливо в заплавах, найбільш часто зустрічаються
дуб, тополя, вільха, численні види верби.
Біля самої води і в ній самій поширені так звані повітряно-водні та водні
рослини. Серед повітряно-водних рослин найбільш часто зустрічаються очерет
звичайний, рогіз вузьколистий, очерет озерний, сусак, стрілолист, манник
великий. Досить часто повітряно-водні рослини утворюють острови на
мілководдях.
Лучна трав’яна рослинність займає днища балок і високий та середній
рівень річкових заплав. Злакова рослинність луків представлена як багатьма
степовими видами, так і власне лучними.
У рослинному покриві заболочених ділянок поширені рогіз, хвощ
болотний, очерет, а також вологолюбні види різнотрав’я. Луки, а також осушені
болота використовуються як природні та покращені сіножаті.
Природна рослинність, як лісова так і трав’яна, переважно тяжіє до
річкових долин – їх схилів, заплав та надзаплавних терас, а також до великих
балок. Вододільні поверхні та їх пологі схили зайняті сільгоспугіддями.
Наявність значних за площею лісових масивів у долинах річок сприяє
зменшенню та уповільненню поверхневого стоку, особливо весною, а отже
зменшенню максимальних повеневих та паводкових рівнів води в річках і
витрат води в них, більш рівномірному живленню річок та струмків на протязі
року, збільшенню у ньому частки ґрунтових вод. Це характерно майже для всієї
території суббасейну.
Тваринний світ суббасейну виділяється багатством і різноманітністю, для
нього характерні представники лісової фауни. Дана територія перш за все
асоціюється з лісом, типовими мешканцями якого є різноманітні ссавці. Своєю
різноманітністю виділяються хижаки родини кунячих: борсук, норка, куниця,
ласка, видра, тхір. Представниками комахоїдних ссавців є широковідомі їжак і
кріт, менше відома бурозубка. Багато рукокрилих ссавців – кажанів, серед яких
переважає вухань, велика та мала вечірниця. До плазунів відносяться ящірки,
змії, черепахи, тритони, жаби.
На території суббасейну поширені як безхребетні, так і хребетні тварини.
Серед безхребетних є представники понад 20 типів організмів, з яких більшість
– найпростіші. Близько 400 видів хребетних тварин, ссавців – 80 видів, птахів –
287 видів, з яких 197 гніздуючих, 10 видів плазунів, 16 видів земноводних,
60 риб, 100 молюсків.
1.1.7. Гідрологічний режим
Водний режим Дніпра визначається добре вираженою весняною повінню,
низькою літньою меженню з періодичними літніми паводками, регулярним
осіннім підняттям рівня води та зимовою меженню.
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Живлення Дніпра змішане. У верхній частині басейну переважає снігове
живлення (близько 50%), на дощове й підземне припадає відповідно 20 і 30%.
Близько 80% річного стоку Дніпра формується в верхній частині басейну, де
випадає багато опадів, а випаровування мале. Зокрема, верхній Дніпро з
р. Березина й р. Сож дає 35% річної маси води, р. Прип'ять – 26% і р. Десна –
21%. Найбільший відсоток води (55-57% річної кількості) стікає в Дніпро у
весняні місяці (березень-травень), коли тануть сніги, найменший – взимку
(12%); на літо (червень-серпень) припадає 17-21% річного стоку, на осінь
(вересень-листопад) – 12-14%.
Спостереження за гідрологічним режимом р. Дніпро в межах суббасейну
Верхнього Дніпра здійснюються Українським гідрометеорологічним центром
по одному гідрологічному посту. Відомості за період 2016-2020 р.р. про
максимальні рівні та витрати води під час проходження весняної повені по
гідрологічному посту с. Неданчичі наведені у таблиці 3.
Таблиця 3
Максимальні рівні та витрати води під час проходження весняної повені
Рік

Пост на р. Дніпро

Відмітка
«0» поста в
БС, м

2018
2019
2020

Неданчичі

100,58

Максимальні рівні
води

Максимальні
витрати води

над «0»
поста, см

дата

куб.
м/с

дата

564

05.2018

1670

05.2018

418

04.2019

842

04.2019

373

03.2020

646

03.2020

1.1.8. Специфіка суббасейну Верхнього Дніпра
Зазначені природні чинники безпосередньо впливають на формування та
якість водних ресурсів суббасейну Верхнього Дніпра та зумовлюють деякі
специфічні особливості річок. Для багатьох річок суббасейну характерний
підвищений вміст у водах заліза і марганцю, який має природне походження.
Чернігівське Полісся відносяться до гумідної зони, поверхневі, ґрунтові і
дренажні води якої містять підвищену концентрацію органічних сполук
гумусового ряду (гумусові кислоти), головним джерелом надходжень яких є
ґрунти і торф’яники болотистої та лісистої місцевості.
Через підвищений вміст гумусових сполук у воді, особливо на фоні
підвищеного температурного режиму повітря, може виникати різке підвищення
у водах значної кількості марганцю на фоні підвищення кисневого режиму.
Підвищений вміст заліза спостерігається, як правило, у річках, що беруть
початок чи протікають болотистою місцевістю.
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