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Забезпеченість річковим стоком:  
світ – 6,2 тис. м3 води (на одну людину).  
Україна – 1,2 тис. м3 води (на одну людину).   
Відмінність - 5,2 рази.  

Забезпечення України 
 водними ресурсами  

Проблема забезпечення якісною водою 

 - нерівномірність розподілу водних 
ресурсів у просторі і часі. 
- малозабезпечені водними ресурсами є 
Південні і Східні регіони. 

Актуальність досліджень 
Найгостріша проблема сьогодення є 

нестача води, насамперед, якісної.  

Від якості води залежить екологічний стан 

водойм, а головне здоров'я людей.  

Наявний моніторинг не дозволяє швидко 

характеризувати стан всього водного 

об'єкту. 

Особливо це актуально  для України, яка 

має питоме водозабезпечення значно менше 

ніж у світі. 



Мета досліджень 
    Адаптування методів дистанційного зондування Землі 
для з’ясування екологічного стану водних об’єктів 
України на прикладі м.Києва. Оцінка розширених 
можливостей ведення системного моніторингу 
забруднення поверхневих вод. 

Завдання 
•Виконати моніторинг показників якості води у водних          

об'єктах Києва із застосуванням мультиспектральних знімків; 

•Встановити значення температури води у водних об'єктах за    

допомогою термального каналу Landsat 8;  

•Підтвердити  можливість використання методів ДЗЗ для 

вивчення стану водних об’єктів; 

•Встановити  відповідність результатів ДЗЗ даним польових 

досліджень; 

•Визначити екологічний стан водойм і з’ясування причини його   

погіршення; 

•Впровадити отримані результати у галузі водного господарства та 

екологічній  сфері 

 



Методика досліджень   
 

• проведення польових дослідження з встановлення 

гідрофізичних та гідрохімічних показників водних 

об’єктів; 
  

• отримання супутникової інформації, обробка 

мультиспектральних знімків водних об'єктів Києва з 

використанням прикладних комп'ютерних програм 

(АrcMap 10, IDRISI Taiga та ін.); 
 

• розрахунок індексів якості води (каламутності, 

трофності, озерності, забруднення водойм); 
 

• встановлення залежностей між індексами якості води, 

отриманими за мультиспектральними космічними 

знімками і фактичними даними вимірювань 



“ 
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Планові 
характеристики 

Відступ берега 

“Цвітіння” води 

Заростання 
водойм 

Температура 
води 

Льодові явища 

Визначення зон  
затоплення 

Якість води 

Використання супутникової інформації 
 у гідрології та гідроекології 



   - вільний доступ (наукові задачі), 
   - актуальність інформації  (4-6 доби), 
   - досить велика точність (10-30 м), 
   - зручність виконання досліджень, 
   - автоматизація розрахунків, 
   - виключення людського 
     фактору (похибок).  

Переваги супутників Landsat 8 та Sentinel 2 

Спектральні канали супутника Landsat 8 та Sentinel 2 



Мережа моніторингу якості води річкових басейнів України  

Міністерство екології та 
природних ресурсів України  

Держводагентство 
України  

Гідрометслужба 

Недоліки наявного 
моніторингу 

-незадовільна оперативність; 
 

-визначення якості в 
окремих точках, що не дає 
змоги характеризувати якість 
у відкритих частинах водойм 



Мережа моніторингу поверхневих вод у м. Києві  

Міністерство екології та 
природних ресурсів України  

Держводагентство 
України  

Гідрометслужба 
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Landsat-забір.проб

темп.води.(8:00)

темп.води.(20:00)

сер.темп.води

сер.темп.повітря

макс.темп.повітря

Прозорість - за диском Секкі, м; 
Кольоровість – за хром-кобальтовою 
шкалою, градуси; 
Каламутність – за допомогою мутноміру 
(турбідіметру), г/дм3 

Завислі речовини – ваговим методом 
(сухий залишок);  
Температура, оС; 
Кисень - за оксиметром, мг/дм3  

Досліджувані параметри 

- затока Верблюд 
- затока Собаче гирло 
- затока Оболонь 
- оз. Редчине 
- оз. Вербне 
- оз. Алмазне 
- оз. Тягле 
- оз. Вирлиця 
- оз. Витовець 

Досліджувані водні об’єкти м. Києва  

Кліматичні показники 



Візуальний стан води досліджуваних водойм Києва 

№ 

з/п 

  

Назва озера 
Показники води 

Дати відбору проб води та загальний органолептичний опис об’єкту 

06.06.2014 08.07.2014 24.07.2014 08.08.2014 

1   

оз. Вирлиця 

Слабо прозора, 

слабко синьо-

зеленого кольору, 

цвітіння відсутнє 

Слабо прозора, 

слабко синьо-

зеленого 

кольору, слабке 

цвітіння 

Середньо 

прозора, слабко 

синьо-зеленого 

кольору, цвітіння 

відсутнє 

Середньо 

прозора, темно-

зеленого 

кольору, цвітіння 

відсутнє 

2   

оз. Вербне 

Середньо 

прозора, середньо 

коричневого 

кольору, слабке 

цвітіння 

Слабо прозора, 

жовто-

коричневого 

кольору, слабке 

цвітіння 

Слабо прозора, 

жовто-

коричневого 

кольору, середнє 

цвітіння 

Непрозоре, 

Сильно жовто-

коричневого 

кольору, 

значне цвітіння 

3   

оз. Витовець 

Середньо 

прозора, слабко 

зелено-синього 

кольору, цвітіння 

відсутнє 

Добре прозора, 

слабко зеленого 

кольору, цвітіння 

відсутнє, 

працює 

земснаряд 

Слабо прозора, 

слабко зеленого 

кольору, цвітіння 

відсутнє, 

працює 

земснаряд 

Середньо-

прозора, слабко 

зеленого 

кольору, цвітіння 

відсутнє, 

працює 

земснаряд 



06.06.2014 р. 08.07.2014 р. 

оз. Тягле оз. Тягле 

оз. Вирлиця оз. Вирлиця 

оз. Витовець оз. Витовець 

Місця відбору проб та отримані результати за індексом NDTI 

Кореляційні зв’язки між даними і розрахунковими індексами 

Стан водних об’єктів за індексом каламутності NDTI 
та забруднення води  



 Каламутності води  у водоймах Києва  28.08.2015, 
 мультиспектральний індекс NDTI 

о.Алмазне 
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Температура повітря і води 

на метеорологічній станції  

та гідрологічному посту 

“Київ” протягом травня–

серпня 2015 р.  



  

2013-05-02    2014-06-26           2014-07-24   

Тематична обробка мультиспектральних даних супутника Landsat для виявлення 
ділянок річки Десенка (Чорторий) з незадовільною якістю води 

відносні значення концентрації завислих речовин: жовтий - max; синій - min 



  

2015-05-24             2015-08-28                  2015-09-20 

Тематична обробка мультиспектральних даних супутника Landsat для виявлення 
ділянок річки Десенка (Чорторий) з незадовільною якістю води 

відносні значення концентрації завислих речовин: жовтий - max; синій - min 



Температура поверхні води за  результатами 
 вимірювань і даними супутника Landsat 8 

Київ, Гідропарк,  
20.09.2015 р., 

11:00-12:00 

 
 

Температура 
води 

 Термометр,0С  Landsat 8, 0С 

17,6 17,31 

17,5 17,77 

17,9 17,56 

17,4 17,23 



Температура приземного шару повітря 
та поверхні води  у Києві 28 серпня 2015 року 

Термальна зйомка  
супутника Landsat 8 

Темп. °С 



      Карта якості води у водоймах Києва (СЕС у 2015р.) 

за вірусологічними та гідрохімічними показниками 

 

- водойми не придатні для купання - водойми придатні для купання 



 Стан водних об’єктів за індексом каламутності NDTI  
(28.08.2015 р.)  

Київське водосховище Канівське водосховище 



Формули розрахунків індексу трофічного стану  
(Trophic State Index – TSI, Р. Карлсона, 1977): 

Визначення індексу трофічного стану (ІТС) водойми за формулою 

Ф.Т.Шумакова з використанням даних супутника Landsat:  
ІТСхл = 82,02 - 31,88 TM1/ТМ2 + 1,13ТМ4; 

де ТМ1 і ТМ2, ТМ4 – значення яскравості відбивного каналу 

  TSI = 10 (6 -log2 SD), де SD – прозорість.  
ІТС(ДС)= 60 – 14,41 ln(ДС);  за диском Секі;  

ІТС(Хл)= 9,81 ln(Хла) + 30,6; за хлорофілом «а»; 

ІТС(P)= 14,42 ln(P) + 4,15;  за загальним фосфором 

Типи трофічного статусу TSI Прозорість, м фосфор, мг/м3 Хлорофіл  «а», мг/м3 

Оліготрофний,  

Чиста (І початкове) 

0 64 0,75 0,04 

10 32 1,5 0,12 

20 16 3 0,34 

30 8 6 0,94 

Мезотрофний,  

слабко забруднена (ІІ слабке) 

40 4 12 2,6 

50 2 24 6,4 

Евтрофний,  

помірно забруднена (ІІІ помірно) 

60 1 48 20 

70 0,5 96 56 

Гіпертрофний,  

брудна (ІV сильне) 

80 0,25 192 154 

90 0,12 384 427 

100 0,062 768 1183 



Розрахунок індексу трофності  
Київського водосховища - 2015 рік  

Розвиток синьо-зелених водоростей.    Матрична модель -1850 точок.  

Зв’язок фізичних та 
 розрахункових величин  



Висновки 
•  Проведені дослідження засвідчують можливість застосування 

методів ДЗЗ для ведення оперативного екологічного моніторингу 

стану якості поверхневих вод. 
 

•   Розраховані індекси добре корелюють з даними безпосередніх 

вимірів і є ефективним засобом встановлення екологічного стану 

водойм. 
 

•    Стан водних об’єктів Києва істотно різниться. Найкращою є 

якість води в руслі Дніпра та його затоках з добрим водообміном, 

найгіршою – в замкнених озерах.   
 

•   Оперативний моніторинг стану водойм є важливим чинником 

раціонального використання водних ресурсів і може 

використовуватися у сферах водного господарства, питного 

водопостачання, рекреації. 
 

•    Потенційним користувачем відповідних результатів є 

Мінприроди, Держводагентство України, підприємства водоканалу, 

КП “Плесо”. 



Наша мета: підвищити  
достовірність та актуальність  

інформації щодо поточного та 
ретроспективного екологічного стану 

водних об'єктів і річкових басейнів  



Міжнародний Академічний Рейтинг 
«Золота Фортуна» 

«Золота Фортуна» – це об’єктивна оцінка праці видатних особистостей і 
трудових колективів. Рейтинг називає тих, хто творить завтрашній день України. 

«Моніторинг якості води методами 
дистанційного зондування Землі» 
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Дякую за увагу ! 

Інститут водних проблем і меліорації НААН  

Доповідач:  Шевчук С.А., к.т.н., с.н.с., 

          завідувач відділення водних ресурсів.  


