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Обґрунтовано актуальність дослідження геоекологічного стану річкових систем унаслідок
аналізу антропогенного навантаження на їхні басейни. Розглянуто основні підходи до оцінки
рівня антропогенного навантаження на річково-басейнову систему; проаналізовано структуру
землекористування, оцінено ступінь екологічної стійкості ландшафтів, екологічної збалансова-
ності території, екологічного напруження в межах басейну р. Рата.
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Інтеграційний європейський поступ України зобов’язує ретельніше ставитись до
якості довкілля як основи екологічної безпеки держави. Особливо це стосується
транскордонних територій, і, зокрема, таких, як річково-басейнова система Західного
Бугу, яка є спільною ланкою екологічних інтересів України, Білорусі й Польщі та
перебуває в полі зору науковців.

Еколого-геоморфологічні дослідження верхньої частини басейну Західного Бугу
проводили І. Ковальчук, Л. Курганевич (2001), аналіз гідроекологічного стану басейну
Західного Бугу на території України виконали М. Забокрицька, В. Хільчевський,
А. Манченко (2006), екологічний стан української частини Єврорегіону “Буг” визначили
М. Клименко, Н. Вознюк (2007), заходи з оптимізації природокористування в басейні
ріки Західний Буг у межах Волинської обл. запропоновано М. Боярин (2011) тощо.

Геоекологічна ситуація в басейні ріки Західний Буг визначена якістю компонентів
довкілля та їхньою стійкістю до антропогенних навантажень на рівні басейнів малих
річок основних приток. Тому геоекологічні дослідження в межах суббасейнів (ріки
Рата, Полтва, Солокія) верхньої частини басейну Західного Бугу є досить актуальними,
про що свідчить низка публікацій останніх років [3–8].

Найбільшою лівою притокою Західного Бугу в межах України є річка Рата – об’єкт
наших досліджень. Важливим показником, що визначає геоекологічний стан річково-
басейнової системи, є рівень антропогенного навантаження та його вплив на стійкість
природних ландшафтів. Тому наша мета – оцінка стійкості геокомплексів басейну
річки Рата внаслідок аналізу рівня антропогенного навантаження та визначення
ступеня трансформації природного потенціалу довкілля.

Теоретико-методичні та прикладні аспекти визначення рівня антропогенного наван-
таження на геосистеми аналізували П. Шищенко (1988), В. Барановський (2001), Л. Ца-
рик (2006), З. Герасимів (2008) та ін. [1, 2, 9–11]. За різними методичними підходами
ми розрахували коефіцієнт екологічної стійкості ландшафтів, коефіцієнт антропогенної
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трансформації території, ступінь стійкості земельних угідь, рівень екологічного
напруження в межах річково-басейнової системи Рати та ін.

Річково-басейнова система Рати розміщена в межах Ратинської денудаційно-
акумулятивної рівнини Малого Полісся та вододільних розчленованих горбистих
денудаційно-структурних височин Розточчя – Равського і Львівського. Абсолютні
висоти у витоках річок становлять 250–380 м, а в нижній течії – до 200–250 м. Похили
водотоків понад 2 м/км (ріки Біла, Мощанка, Деревенька), від 1 до 2 (ріки Свиня,
Желдець) та до 1 м/км (р. Болотня). Загальна довжина річки – 75 км, площа басейну –
1 820 км2 (табл. 1).

Таблиця 1
Гідрографічні характеристики річки Рата та її основних приток [12]

Річка Куди впадає Довжина,
км

Площа
водозбору,

км2

Ширина
русла, м

Ширина
заплави, м

Похил,
м/км

Рата Західний Буг 75/68 1820/1770 5–20 1000 1,2
Желдець Рата 43 249 7–12 400 1,1
Свиня Рата 44 515 5–10 500 1,5
Біла Рата 40 180 3–6 800 3,0
Мощанка Рата 36 190 3–6 500 3,6
Болотня Рата 34 252 5–7 300 0,7
Деревенька Рата 36 150 5–7 700 2,5

Сьогодні в районі досліджень функціонує три гідрологічні пости. На них щоденно
вимірюють витрати води (р. Рата, с. Межиріччя; р. Рата, с. Волиця, р. Свиня,
м. Жовква), і лише на одному – витрати завислих наносів (р. Рата, с. Волиця). Спосте-
реження за хімічним складом природних вод розпочали в системі гідрометеослужби
з 1936 р. З 1974 р. ведуть спостереження за якістю поверхневих вод.

Середньобагаторічний модуль стоку р. Рата – 4,9 л/с∙км2 (табл. 2). У багаторічному
аспекті чітко виділяється циклічність коливань водності р. Рата та її основних приток –
чергування багато- і маловодних періодів, деяке підвищення та плавне зниження
водності.

Таблиця 2
Багаторічні характеристики середньорічного стоку води річки Рата

Гідропост Витрата води,
м3/с Об’єм стоку, млн м3 Модуль стоку,

л/с∙км2 Шар стоку, мм

Межиріччя 8,05 246 4,6 145
Волиця 6,02 190 5,3 167

Басейн річки Рата зазнає різноманітного господарського впливу, зокрема, це значне
водокористування, сільськогосподарське природокористування, інтенсивна осушува-
льна меліорація, високе поселенське освоєння, транспортне та промислове наванта-
ження, що відображається на гідроекологічній ситуації досліджуваного регіону. На
підставі аналізу якості води в річці Рата станом на 2012 р. зазначимо, що перевищення
ГДК простежено за амонієм сольовим у першому та другому кварталах, БСК5 у
другому–четвертому кварталах, за нітритами і Fe – протягом року (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Хімічний склад та якість води р. Рата, м. Великі Мости, 2012 [13]

КварталПоказники І ІІ ІІІ IV ГДК

Прозорість 18,00 30,00 19,00 22,00
Температура, °C 8,00 11,00 15,00 13,00
Завислі речовини, мг/дм3 9,00 25,00 12,00
HCO3, мг/дм3 268,40 390,40 292,80 268,40
Калій та натрій, мг/дм3 32,17 8,10 6,40 32,50 170,00
Кальцій, мг/дм3 66,10 104,20 102,20 88,20 180,00
Магній, мг/дм3 7,30 24,30 10,90 8,50 40,00
Сульфати, мг/дм3 32,60 28,40 37,10 53,60 100,00
Сухий залишок 300,00 396,00 340,00 360,00 1000,00
Хлориди, мг/дм3 10,60 19,50 25,50 34,00 300,00
pH 7,50 7,90 7,50 7,80 8,50
Амоній сольовий, мг/дм3 1,20 0,58 0,13 0,30 0,50
БСК5, мг/дм3 1,40 2,40 2,90 2,70 2,26
Твердість 3,90 7,20 6,00 5,10
Лужність 4,40 6,40 4,80 4,40
Нітрати, мг/дм3 0,63 5,50 1,50 4,00 40,00
Нітрити, мг/дм3 0,10 0,12 0,10 0,20 0,08
Р/кисень, мг/дм3 8,08 8,40 9,10 5,20
Фосфат-іони, мг/дм3 0,10 0,13 0,05 0,14 0,17
ХСК, мг/дм3 13,20 12,60 13,00 12,90 15,00
Fe, мг/дм3 0,70 0,65 0,60 0,27 0,10

Оцінку антропогенного впливу на річково-басейнову систему Рати зроблено на
підставі комплексу показників, які відображають структуру землекористування
досліджуваної території (див. рисунок).

40%

1%
10%10%

29%

3% 1%1% 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Структура земель басейну р. Рата:

1 – рілля; 2 – багаторічні насадження; 3 – сіножаті; 4 – пасовища; 5 – ліси та інші лісовкриті площі;
6 – забудовані землі; 7 – болота; 8 – відкриті землі без рослинного покриву; 9 – внутрішні води
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Середня сільськогосподарська освоєність території басейну становить понад 60 %.
Для долини Рати та її основних приток сільськогосподарська освоєність визначена як
добра (табл. 4). Менш освоєні й більш заліснені привододільні ділянки річкового
басейну. Середня залісненість басейну річки становить 29 %, що визначає загальний
ступінь заліснення як добрий (понад 20 %). У структурі земель на території басейну
р. Рата переважає рілля. Середня розораність – близько 40 % і цей показник уважають
добрим. Найнижча розораність зафіксована в межах адміністративних одиниць з висо-
кою залісненістю та значною розчленованістю рельєфу.

Частка сіножатей і пасовищ у структурі сільськогосподарських угідь становить
20 %. Найвищим цей показник є на територіях з порівняно невеликою часткою земель,
придатних для розорювання. Середня урбанізованість у басейні річки становить
до 3 %, її характеризують як поліпшену. Найменшу площу займають багаторічні
насадження, відкриті заболочені землі і відкриті землі без рослинного покриву (1 %).

У разі оцінювання ступеня екологічної стійкості ландшафтів, екологічної збалансо-
ваності території, стійкості агроландшафтів, екологічного напруження в межах річко-
во-басейнової системи Рати основними розрахунковими одиницями обрано сільські та
селищні ради Жовківського, Сокальського, Кам’янка-Бузького і Яворівського районів
Львівської обл., які є на території досліджень (усього 45 адміністративних утворень).

Словацькі вчені Е. Клементова і В. Гейнеге у ході визначення коефіцієнта еколо-
гічної стійкості ландшафту (КЕСЛ) запропонували в межах території досліджень
виділяти стабільні та нестабільні елементи ландшафту. Стабільні, на думку авторів, –
це елементи, які позитивно впливають на ландшафт. До них належать території, зайняті
під лісами, лісосмугами, болотами та заболоченими землями, луками, пасовищами,
природоохоронними територіями, фруктовими садами і виноградниками. До нестабіль-
них елементів належать сільські і міські забудови, рілля, городи, водосховища, водотоки,
канали і землі промислового використання. Коефіцієнт екологічної стійкості ландшафту
розраховують як відношення площ стабільних елементів ландшафту до нестабільних.

Залежно від отриманих значень КЕСЛ виконано оцінку стійкості ландшафту за
такою класифікацією: КЕСЛ ≤ 0,5 – нестабільна з яскраво вираженою нестабільністю;
0,5 < КЕСЛ ≤ 1,0 – нестабільна; 1,0 < КЕСЛ ≤ 3,0 – умовно стабільна; 3,0 < КЕСЛ ≤ 4,5 –
стабільна; КЕСЛ > 4,5 – стабільна з яскраво вираженою стабільністю.

Як засвідчили наші дослідження, у межах басейну р. Рата нема територій зі стабіль-
ною екологічною стійкістю ландшафтів. До 62 % басейну займають території з неста-
більною і нестабільною з яскраво вираженою нестабільністю екологічною стійкістю
ландшафтів, а решта території – умовно стабільні. Загалом екологічна стійкість ланд-
шафтів території досліджень – нестабільна.

Коефіцієнт екологічної стійкості ландшафтів корелює з часткою антропогенних
геосистем, ступенем природного вигляду території, коефіцієнтом антропогенного на-
вантаження, ступенем стійкості земельних угідь та іншими інтегральними показниками.

Частку антропогенних геосистем на певній території розраховують як відношення
суми площ, зайнятих ріллею та забудованими землями, до загальної площі.

Ступінь природного вигляду території – це відношення площі угідь, що перебува-
ють у природному стані (боліт, водних територій, лісів природного і штучного
походження, захисних водоохоронних насаджень, заповідних територій), а також угідь,
близьких до нього (пасовищ, сіножатей, покладів), до загальної площі басейну. Загалом
у басейні Рати ступінь природного зовнішнього вигляду становить 30 %, і цей показник
є незадовільний (див. табл. 4).
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Таблиця 4
Класифікація використання земельних ресурсів у басейнах малих річок

зони Лісостепу (провінція Лісостепова Західна) [9]

Критерії, %Показники незадовільний нижче норми нормальний покращений добрий
Лісистість < 15 15–17 17 18–20 > 20

Ступінь природного
зовнішнього вигляду < 35 35–40 40 40–45 > 45

Сільгоспосвоєність > 75 75–70 70 70–65 < 65
Розораність > 60 60–55 55 55–50 < 50

Урбанізованість > 5 5–4 3–4 3–2 < 2

Коефіцієнт антропогенної трансформації території розраховують як відношення
площі земель під сільськогосподарськими угіддями, забудовою і дорогами до загальної
площі території. У межах території досліджень він є досить високим (0,64), його
значення коливається від 0,27 (Середкевичівська сільська рада) до 0,93 (Замочківська
та Смереківська сільські ради).

Коефіцієнт екологічної збалансованості території визначають як відношення
площі орних земель до площі лісових, лукопасовищних і водних угідь. У середньому
 в басейні цей показник становить 1,5.

Коефіцієнт стійкості агроландшафтів – це відношення суми площ умовно еколо-
гічно стабільних угідь (сіножатей, пасовищ, лісів, боліт), а також земель, відведених
під реабілітацію та регенерацію, до сумарної площі орних земель і багаторічних
насаджень. У середньому в басейні Рати коефіцієнт становить 1,6, що перевищує
нижню межу стійкості (0,7). Лише в межах п’яти адміністративних одиниць цей
показник досягає нижньої межі стійкості.

Згідно з дослідженнями Й. Гриба, М. Клименка, В. Сондака (1999), для нормального
функціонування екосистеми допустиме співвідношення порушених та умовно
порушених площ у її межах повинно становити 1:3. Порушення 40 % екологічних
зв’язків веде до деградації екосистеми. У середньому частка антропогенних геокомп-
лексів у межах досліджуваного басейну становить 0,48. Найвища – на території
Желдецької сільської ради, смт Магерів, Воле-Висоцької, Деревнянської, Кулявської,
Мацошинської, Новокам’янської, Підліської, Погариської, Дернівської і Смереківської
сільських рад.

Також визначено екологічне навантаження в басейні Рати. За інтегральним показником
суми бальних оцінок кожного дестабілізувального чинника, розрахованого для кожного
з адміністративно-територіальних утворень, екологічна ситуація в басейні незадовільна.

Для оцінки екологічного ризику, пов’язаного зі станом земель, визначено інтеграль-
ний показник стану земель, який залежить від бонітету ґрунтів, частки та продуктивно-
сті антропогенно-природних геосистем, частки та продуктивності антропогенних
геосистем, а також коефіцієнта, що враховує наявність відходів першого–третього
класу небезпеки на кінець звітного року у спеціально відведених місцях чи об’єктах.

Відповідно до обчислених показників стану земель можна виконати оцінку ступеня
екологічного ризику досліджуваної території. На підставі аналізу визначених показни-
ків, зазначимо, що загалом басейн Рати в межах сільських рад відповідних районів
зазнає середнього антропогенного втручання.
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Виконані дослідження засвідчили, що на екологічний стан басейну річки Рата,
окрім урбосистем міст Червоноград, Сокаль, Жовква, смт Гірник, м. Великі Мости,
смт Магерів, значно впливають: ступінь заліснення, сільськогосподарська освоєність,
розораність, урбанізованість території. Загалом стійкість ландшафтів території дослі-
джень нестабільна. За показниками антропогенної трансформації геосистем з’ясовано,
що екологічний ризик у межах басейнової системи Рати є середнім; екологічне
напруження в басейні р. Рата незадовільне (табл. 5).

Таблиця 5
Антропогенне навантаження в басейні р. Рата

Показники Значення Критерій
КЕСЛ 0,98 Нестабільний
Частка антропогенних геосистем 0,48 –
Ступінь природного вигляду території 30 % Незадовільний
Коефіцієнт антропогенної трансформації території 64 % –
Коефіцієнт стійкості агроландшафтів 1,6 –
Коефіцієнт екологічної збалансованості території 1,50 –
Екологічний ризик 5,41 Середній
Лісистість 29 % Добрий
Сільськогосподарська освоєність території 61 % Добрий
Розораність 40 % Добрий
Частка сіножатей і пасовищ у структурі сільського-
сподарських угідь 20 % –

Урбанізованість, % 3 % Нормальний

Для зменшення антропогенного навантаження на річково-басейнову систему Рати
необхідно вжити комплекс оптимізаційних організаційно-господарських, організацій-
но-технічних, технічних, гідроагротехнічних і лісомеліоративних заходів, спрямованих
на збереження цілісності й комплексного підходу до використання природних ресурсів
транскордонного регіону.

До основних заходів оптимізації функціонування річкового басейну належать
структуризація сільськогосподарських угідь, лісорозведення та лісовідновлення,
дотримання правил водоохорони в межах прибережних захисних смуг, екологічне
виховання, а також удосконалення системи моніторингу довкілля тощо.
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EVALUATION OF HUMAN PRESSURE ON THE RATA RIVER-BASIN SYSTEM
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P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The urgency of geo-environmental research of river systems status through the analysis of anthro-
pogenic load on their pools has been substantiated. The main approaches to the assessment of
anthropogenic impact on the river basin system and the structure of land use have been analyzed, the
degree of environmental sustainability of landscapes, ecological balance area environmental sustainabil-
ity of land use, and environmental stress within the Rata basin have been assessed.
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