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Всі малі річки Закарпаття відносяться
до басейну р. Тиса [1], тому екологічний стан
цих річок суттєво впливає на стан екосистеми
р. Тиса. На річці Шипот (верхня течія) є
унікальний об’єкт – водоспад Шипот, а екосистема річки характеризується унікальною
реліктовою флорою і фауною. Саме тому
підтримка екологічного стану даної водойми
є важливою складовою реалізації природоохоронної діяльності.
У відповідності з обласною програмою
щодо малих ГЕС, на Закарпатті планувалось
спорудження 330 таких об’єктів [2, 3],
причому окремі малі ГЕС вже споруджені, в
т.ч. і на річці Шипот. Мешканці прилеглих
населених пунктів скаржаться на зменшення
річкового стоку та зниження рівня ґрунтових
вод. Хоча сьогодні спорудження нових малих
ГЕС на малих річках Закарпатської області
призупинено, проблема впливу гребель на
екологічний стан цих річок залишається
актуальною.
Попередні дослідження ряду авторів
показали, що спорудження греблі призводить
до змін мікрофлори, планктону, бентосу і
перефітону та іхтіофауни екосистеми
р. Шипот [4]. Досліджувались, також, окремі
хімічні показники стану даної річки (рН,
деструкція органічної речовини, тощо),
причому показано, що спостерігається значна
бактеріальна деструкція органічної речовини
в межах водосховища. Це свідчить про значні
зміни у стані річки, адже для гірських річок
такі процеси не характерні. При цьому можна
очікувати зростання замулювання р. Шипіт,
що є небажаним для гірських річок і може
сприяти накопиченню у донних відкладах
важких металів (ВМ) та радіонуклідів [5-7].
Ці аспекти в певній мірі обговорювались на Міжнародній науковій конференції
«Проблеми гідробудівництва та експлуатації
гідротехнічних об’єктів на малих річках в

умовах Карпатського Єврорегіону» (13-16
червня 2014 року, м. Ужгород), проте
систематичні дослідження впливу греблі
малої ГЕС на зміну хімічних показників
стану р. Шипот не проводились. Тому метою
даної роботи є оцінка стану р. Шипот за
окремими
критеріями
стану
води
(трофосапробіологічні показники та вміст
гідроген сульфіду), а також стану донних
відкладів (вміст ВМ, ємність катіонного
обміну та органічної речовини).
Експериментальна частина
Відбір проб води та донних відкладів
(2014 р.) р. Шипот проводився за стандартними методиками [8, 9] з урахуванням
рекомендацій [10, 11]. Дослідження стану
води проводилось без попередньої пробопідготовки. Підготовка донних відкладів
передбачала видалення сторонніх решток та
їх висушування до повітряно-сухого стану.
Відбір проб води і донних відкладів
здійснювали щоквартально, з кроком при
виборі ділянок пробовідбору 2-5 км з урахуванням морфології річки та мети дослідження. Проби води відбирали з глибини 3-5
см від дна річки. Таким чином, досліджувані
ділянки є наступними:
№ 1 – виток р. Шипот;
№ 2 – ділянка нижче за течією водоспаду;
№ 3 – ділянка вище греблі малої ГЕС
(«водосховище»);
№ 4 – ділянка нижче греблі;
№ 5 – гирло р. Шипот.
Визначення показників стану води
проводили за стандартними методиками [1218], а вміст гідроген сульфіду визначали за
[19]. Вміст органічної речовини у донних
відкладах визначали за [20], ємність
катіонного обміну – за [21].
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Підготовку донних відкладів для
визначення вмісту ВМ проводили за [22], а
визначення проводили методом електротермічної атомної-абсорбційної спектроскопії
на комплексі КАС-120. (спектрометр С-115М
та приставка «Графіт-2»).
Визначення ВМ проводили в режимі
«газ-стоп», з коректором фону (дейтерієва
лампа), з використанням як захисного газу
високочистого аргону, звичайних графітових
кювет і ламп порожнистого катоду, автоматичним дозуванням проби (10 мкл). Умови
визначення ВМ (λрез, нм / ширина щілини,
нм): Cu – (324,8/0,4); Pb – (283,3/0,4);
Zn(213,9/0,7); Cd – (228,8/0,7). Температура
атомізації: Cu, Pb, Zn – 2400°С; Cd – 2300°С.
Як хімічний модифікатор використовували
нітрат Паладію.

В роботі
використані
Державні
стандартні зразки розчинів металів (ДСЗУ
022.47-96, ДСЗУ 022.63-96; ДСТУ 022.54-96;
ДСТУ 022.42-96).
Результати та їх обговорення
Усереднені результати визначення
хімічних показників стану води р. Шипот
представлені у табл. 1, причому слід зазначити, що сезонні коливання показників
становлять до ± 20%. Слід зазначити, що
р. Шипот відноситься до водних об’єктів
рибогосподарського призначення
Усереднені дані визначення окремих
параметрів стану донних відкладів р. Шипот
представлені у табл. 2.

Таблиця 1. Усереднені результати визначення хімічних параметрів стану води р. Шипот
___
Визначувані
Нормована
Значення показників стану води ( Х ± ∆ Х ), мг/дм3
показники
величина*
№1
№2
№3
№4
№5
Розчинений кисень,
8,3±0,8
8,7±1,0
6,2±0,7
6,8±0,9
7,1±0,8
≥ 6,0
мг/дм3
3
ХСК, мгО2/дм
3,8±0,7
4,2±0,6
7,6±1,2
7,3±1,1
6,6±0,9
≤ 15,0
БСК5, мгО2/дм3
0,9±0,2
0,9±0,3
2,2±0,5
1,7±0,3
1,5±0,3
≤ 2,0
Вміст Фосфору (Р),
< 0,01
< 0,01
0,11±0,04 0,08±0,02 0,04±0,01
≤ 0,2
мг/дм3
Вміст NH4+, мг/дм3
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,09±0,02 0,05±0,01
≤ 0,5
0,062
±
0,038
±
0,013
±
Вміст NО2-, мг/дм3
< 0,005
< 0,005
≤ 0,08
0,014
0,009
0,003
Вміст NО3-, мг/дм3
2,1±0,3
1,9±0,4
17,1±3,6
9,4±2,0
6,6±1,2
≤ 40,0
0,012 ±
0,006 ±
Н2S, мг/дм3
н/в
н/в
н/в
≤ 0,001
0,002
0,001
Примітка. № 1 - № 5 – ділянки пробовідбору води р. Шипот; * – норми для водойм рибогосподарського
призначення [23]; н/в – не виявлено.

Таблиця 2. Усереднені результати визначення деяких показників стану донних відкладів
р. Шипот
___
Визначувані
Значення показників стану води ( Х ± ∆ Х ), мг/дм3
показники
№1
№2
№3
№4
№5
Органічна
1,03±0,19
1,24±0,22
2,01±0,38
1,72±0,31
1,45±0,27
речовина, %
Ємність катіонного
обміну,
16,2±1,5
18,1±1,8
28,1±3,3
22,6±2,8
23,2±2,6
мг×екв / 100 г
Cu, мг/кг
0,93±0,16
0,89±0,17
2,86±0,65
1,84±0,37
1,28±0,24
Zn, мг/кг
1,77±0,32
2,83±0,57
4,29±1,02
3,11±0,65
3,17±0,60
Pb, мг/кг
0,088±0,014 0,091±0,016 0,144±0,032 0,118±0,023 0,103±0,020
Cd, мг/кг
< 0,001
< 0,001
0,019±0,005 0,011±0,003 0,008±0,001
Примітка. № 1 - № 5 – ділянки пробовідбору води р. Шипот.
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Аналіз даних табл. 1 показує, що
спостерігається виражена тенденція щодо
різкого погіршення якості води на досліджуваній ділянці № 3 (водосховище), що в
певній мірі проявляється і нижче за течією.
За величиною БСК5 вода на ділянці № 3 не
відповідає встановленим вимогам, хоча
перевищення є незначним. Зростання вмісту
органічних
речовин у
«водосховищі»
узгоджується з даними роботи [4]. Особливої
уваги заслуговує концентрація гідроген
сульфіду (сірководню), адже на ділянці № 3
вміст цього інгредієнту значно перевищує
величину ГДКВР, як і для ділянки нижчої за
течією. Таким чином, формування греблі
малої ГЕС і водосховища на р. Шипот сприяє
формуванню сірководневої зони. Крім того,
ділянка № 3 характеризується значним
замулюванням, що не характерно для
гірських річок Карпат.
Стан донних відкладів р. Шипот
(табл. 2) показує, що ділянка водосховища
(№ 3) характеризується зростанням вмісту
органічної речовини і ємності катіонного
обміну, що може бути причиною вторинного
забруднення води водойми [24-27]. Хоча
загальний вміст ВМ у донних відкладах
р. Шипот є невисокий і значно нижчий за
середній вміст ВМ у ґрунтах Закарпаття [28],
найбільший вміст ВМ спостерігається саме у
донних відкладах водосховища. Таким
чином, замулювання р. Шипот, що особливо
відчутно у межах водосховища (ділянка № 3),
сприяє формуванню зони акумуляції ВМ, що
раніше показано для інших малих річок
Закарпатської області [5-7].
Отже, спорудження греблі малої ГЕС і
створення водосховища на р. Шипот призводить до суттєвих змін у стані річки, зокрема
спостерігається замулювання з вираженою
зоною акумуляції важких металів у донних
відкладах, а також формування сірководневої
зони (анаеробна придонна зона), що може
зумовлювати зміни у флорі та фауні річки.
Тому спорудження гребель малих ГЕС на
малих річках Закарпаття потребує проведення об’єктивної екологічної експертизи та
громадського обговорення таких проектів.
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INFLUENCE OF WEIR OF THE SMALL HYDROELECTRIC POWER
STATION ON THE STATE OF THE RIVER SHUPOT
Sukhareva O.Yu., Ryabukhina T.S., Delegan-Kokajko S.V., Sukharev S.M.
The Influence of weir of the small hydroelectric power station of the river Shupot on the state of
river’s water and ground sedimentations with some chemical parameters was studied. It was set the
worsening tendency in the state of river’s water in a border of the storage pool (higher on stream of
weir), also we noticed changes in the state of the ground sedimentations, what can promote
accumulation of heavy metals in the ground sedimentations and secondary contamination of water. It
was shown that building of weir of the small hydroelectric power station and creation of storage pool
on the river Shupot results in substantial changes in the state of the river, as fact there is a silting-up
with the expressed zone of heavy metals accumulation in the ground sedimentations, and forming of
sulphuretted hydrogen zone (anaerobic benthic zone), that can stipulate changes in the river’s flora and
fauna.

