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Відповідно до загальноприйнятої класифікації

Канівське водосховище складають три характерні

ділянки:

– нижня – пригребельна, озероподібна (від

міста Канів до міста Переяслав-Хмельницький) є

найглибшою;

– середня – озероподібна (від міста Переяслав-

Хмельницький до міста Українка), складається із

двох зон: глибоководної – на правобережжі та

мілководної – на лівобережжі;

– верхня – руслоподібна (від міста Українка до

міста Вишгород), мілководна.

Основними джерелами надходження води до

Канівського водосховища є спуски Київської ГЕС

поблизу м. Вишгород та стік річки Десна. Середні

річні витрати Десни становлять 360 м3/с, найбільший

показник – 2400 м3/с (19.04.1979 р.), найменший –

56,1 м3/с (28.11.1975 р.). Витрати води у створі

Київської ГЕС досягають таких значень: серед-

ньорічні – 1090 м3/с, найбільші – 10700 м3/с

(18.04.1970 р.), найменші – 12,0 м3/с (35%, 01.01 –

24.02.1980 р.).

При позначці 91,5 м БС нормального підпірного

рівня (далі – НПР) на Канівському водосховищі, об’єм

якого невеликий (2,62 км3), здійснюється добове і

тижневе регулювання рівня води. Канівська ГЕС

працює на притічних витратах. При зниженні рівня

води водосховища на 0,5 м у добовому ході рівень

води на нижній ділянці (від Українки до Канева)

змінюється мало, на верхній – від кількох

сантиметрів до метра. Протягом доби рівень

характеризується послідовними підйомами та

спадами. Так, у річному ході середні рівні поблизу

Вишгорода і Києва змінюються на 1 м і на 70 см,

відповідно, вище середніх річних рівнів біля Канева.

Річна амплітуда коливання рівня води на верхній

ділянці поблизу Києва сягає 4 м, на нижній – 1,5 м.

Підпір простежується до м. Українка. За величиною

ухилів водосховище ділиться на дві ділянки: нижня

(зона малих ухилів) від Канева до Українки та верхня

(зона виклинювання) – від Українки до Вишгорода.

Під час літньої межені 2006 р. притік води з

Верхнього Дніпра, Прип'яті і Тетерева у Київське, а

також Десни у Канівське водосховища був нижче

середнього багаторічного показника. У цей період

встановилися низькі рівні води, які відхилялися від

спостережуваних раніше окремими невеликими

підвищеннями через дощі.

Виконання промірів у меженний період, коли

глибини на перекатах є недостатніми для плавання,

ускладнюючи цим самим судноплавство, особливо

актуальне. Велике значення має вітрова обстановка,

яка у літню межень характеризується слабкими

вітрами (швидкість 2,1 – 2,3 м/с) переважно захід-

ного і частково північно-західного та південно-

західного напрямків. Згінно-нагінні коливання рівня

здебільшого були виражені на озероподібній нижній

ділянці водосховища (Канів – Переяслав-Хмель-

ницький). Нагони при тривалих і сильних вітрах
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північного та північно-західного напрямків викли-

кають підняття рівня не більше ніж на 0,5 - 0,7 м.

Повторюваність слабкого вітру становить 81,6%,

помірного – 14,8%, сильного – 3,6%.

Враховуючи викладене, нашою філією з 1 липня

по 12 вересня 2006 р. було виконано планове гідро-

графічне обстеження Канівського водосховища.

Гідрологічною основою при його картографуванні

стала мережа водомірних постів Гідрометслужби

України. Було використано дані про рівні води на

постах, розміщених у Вишгороді (у нижньому б'єфі

Київської ГЕС), Києві (на о. Гідропарк), Українці,

Ржищеві, Переяславі-Хмельницькому та Каневі (у

верхньому б'єфі Канівської ГЕС). За спостережен-

нями на постах визначалися зрізові рівні. Додатково

під час виконання промірів у районах робіт

вимірювалися рівні на тимчасових рівневих постах,

які було встановлено у Київській гавані, на о.

Водників, в аванпорту Українки та на пристані у

Ржищеві.

У поточному році літня межень на Канівському

водосховищі почалася в середині червня. З 1 липня

і протягом усього місяця відзначався спад рівня води

інтенсивністю 4-12 см на добу у першу декаду, 1-9 см

– у другу та 1-7 см – у третю декаду місяця. У другій

декаді пройшли невеликі дощі, максимальна сума

опадів у басейні Верхнього Дніпра досягала 32 мм.

Витрати води у Київському водосховищі знизилися з

828 до 574 м3/с, у Канівському (за даними поста

Льотки біля гирла Десни) – з 312 до 254 м3/с. Рівень

води поблизу Вишгорода змінювався від 91,28 до

91,71 м БС і становив у середньому 91,45 м БС, у Києві

– від 91,28 до 91,58 м БС (у середньому – 91,44 м БС),

поблизу Українки – від 91,49 до 91,59 м БС (у

середньому 91,49 м БС), поблизу Канева – від 91,32 до

91,50 м БС (у середньому – 91,42 м БС). Максимальні

рівні 91,92 - 92,28 м БС відзначалися після добових

скидань води через водозливну греблю Київської

ГЕС у вечірній період, які стабілізувалися зазвичай

до 8 год. ранку наступного дня. Зниження рівня від

Вишгорода до Канева було незначним: 0,1 - 0,2 м.

У серпні тривав спад рівня, але вже з третьої

декади почалося поступове його підняття з

інтенсивністю 1-6 см на добу. Сумарні витрати води

Прип'яті і Верхнього Дніпра збільшилися до 650 м3/с,

Десни – до 283 м3/с. Підняття рівня було викликане

дощовим паводком, що сформувався у басейні

Верхнього Дніпра і викликав там підняття рівня на

0,3 - 0,9 м, а на Прип'яті і Десні – на 0,2-0,7 м. Опадів

випало у 2 рази більше за норму. Поповнення водою

Київського водосховища збільшилося у 2,1 рази та в

1,4 рази Канівського. Рівні води змінювалися у

межах 91,34 - 91,75 м БС поблизу Вишгорода та 91,39 -

91,54 м БС – поблизу Канева. Середні рівні тут

становили 91,47 і 91,46 м БС відповідно.

Перша декада вересня була дощовою – випало

майже 2 декадні норми опадів: від 24 мм (басейн

Прип'яті) до 47 мм (басейн Десни). Витрати води

Десни і Прип'яті збільшилися в 1,5 – 2 рази, склавши

в середньому за вересень 319 м3/с та 1070 м3/с

відповідно. До кінця вересня витрати води Десни у

Канівське водосховище сягнули 348 м3/с і 1240 м3/с

– у створі Київської ГЕС. Амплітуда підняття рівня на

Верхньому Дніпрі та Десні склала відповідно 2,5 і 1,2 м.

Зарегульованість Дніпра дозволяє контролювати

високі паводкові рівні, скидаючи зайвий об’єм води

через греблі ГЕС. Таке регулювання і було здійснено

шляхом спускання через греблю Київської ГЕС під

час цього дощового паводку. Рівень води поблизу

Вишгорода і Києва змінювався від 91,33 до 91,61 м БС

(у середньому 91,43 м БС), поблизу Переяслава-

Хмельницького – від 91,28 до 91,43 м БС (у

середньому 91,34 м БС), поблизу Канева від 91,27 до

91,45 м БС (у середньому – 91,38 м БС). Максимальні

рівні досягали 91,61 - 92,28 м БС. Падіння рівня води

від Вишгорода до Канева в середньому було

незначним, всього 0,1 - 0,3 м. Максимальна амплітуда

перевищення рівня між нижнім б'єфом Київської ГЕС

і верхнім б'єфом Канівської ГЕС склала 0,95 м.

Усе зазначене лише свідчить про нелегкі умови,

з якими ми зіткнулися під час проведення

гідрографічних робіт на Канівському водосховищі.

Та роботу цю завершили гідно і у точно відведені

строки.
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