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ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА 

ОЦІНКА РІЧОК



ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ

• досягнення "хорошого екологічного стану" масивів поверхневих 

вод, в тому числі хімічних, біологічних та гідроморфологічних

елементи якості 

• Гідроморфологічні параметри які підтримують біологічні 

елементи: 

• Гідрологічний режим - кількість та динаміка потоку, а також зв’язок 

з грунтовими водами

• Безперервність потоку річки - безперервність річки не 

порушується антропогенною діяльністю, а також забезпечує 

неперервну міграцію водних організмів та транспортування 

донних відкладів.

• Морфологічні умови – форма русла, транспорт наносів, структура 

прибержної зони



ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА

ОЦІНКА
Інтегрована частина ВРД,

Водного кодексу України. 

Регламентируется стандартами в ЄС:

✓CEN 14614 «Якість води – Керівний стандарт з оцінки
гідроморфологічних параметрів річок (2004)

✓EN 15843:2010 Якість води – Керівний стандарт з 
визначення ступеню зміни гідроморфології річки



МЕТОДИКА ОЦІНКИ
• Термінологія

• Принцип оцінки

• Стратегія обстеження

• Референційні умови

• протокол польових досліджень та 

• перелік параметрів необхідних для визначення 
гідроморфологічних параметрів. 

• Особлива увага зосереджена на основних 
антропогенних впливах, що безпосередньо 
впливають на річки. 

• Документ містить додатки для широкомасштабної 
гідроморфологічної оцінки, планування 
землекористування, стратегічної екологічної оцінки, 
управління річковим басейном та встановлює цілі 
щодо відновлення річок



ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА

ОЦІНКА
• Оцінка заснована на принципі, за яким найвища якість 

досягається при максимально можливому наближенні 

гідроморфологічних умов до референційних, а просторові 

змінні є настільки великими, наскільки це можливо. 

• Наприклад, щодо схеми форми, хороший показник 

заслуговують річки, в яких схема форми співпадає з тією, яка є 

в референційних умовах, а не з спеціальною схемою форми (н-

д, прямий струмок отримує хороший показник, якщо він є 

прямим і в референційних умовах). Ці принципи 

застосовувались при оцінці гідроморфологічних характеристик 

струмків і річок в багатьох європейських країнах



РЕФЕРЕНЦІЙНІ УМОВИ

• Референційними умовами є первинний стан 

річки до того, як вона зазнала антропогенного 

впливу.

• Референційні умови - стан водного об'єкта, при якому відсутні

зміни величин гідроморфологічних, фізико-хімічних і біологічних

складових якості, які могли б існувати за відсутності

антропогенного впливу

• Знання референційних умов є передумовою для коректної 

інтерпретації гідроморфологічної параметрів в рамках  концепції 

Водного кодексу.



КРИТЕРІЇ

1. Русло та характеристика берегів

Референційні умови: 

• відсутність будь-яких штучних споруд, які порушують природні 

гідроморфологічні процеси та / або не впливають на будь-які такі 

структури поза межами ділянки;

• Русло й береги мають складатися з природних матеріалів.



КРИТЕРІЇ
2. Профіль русла річки

Референційні умови: Профіль русла річки не змінився під впливом  

діяльності людини.



КРИТЕРІЇ

3. Гідравлічний зв'язок-

відсутність перешкод для потоку   води по заплаві річки

Референційні умови: відсутність будь-яких споруд, що перешкоджають 

виходу води на заплаву та її руху по ній.



КРИТЕРІЇ

4. Неперервний рух потоку та наносів в руслі

Референційні умови: відсутні споруди в руслі річки, які впливають на 

вільний рух наносів та міграцію біоти



КРИТЕРІЇ

5. Рослинність у прибережній зоні

Референційні умови: наявність  природної рослинності, відповідної 

до географічної зони, в якій протікає річка.

Якщо референційні (еталонні) умови для будь-якого конкретного 

типу не можуть бути знайдені, їх можна знайти в інших регіонах 

шляхом моделювання або використання експертного рішення.



ЯК ВСТАНОВИТИ РЕФЕРЕНЦІЙНІ

УМОВИ

• ІНФОРМАЦІЯ яка?

• Старі карти слугують головним джерелом інформації для 

встановлення референційних умов для певних 

гідроморфологічних параметрів.

• Супутникові знімкі різних років

• Для визначення референційних умов для інших параметрів 

може виникнути потреба в проведенні польових досліджень на 

референційній місцевості. Значення параметру для річок 

можуть відрізнятися, навіть якщо всі вони знаходяться в 

референційних умовах. Це є просто відображенням природних 

відхилень параметричних значень, які спостерігаються у 

природних системах.  



ДЕ ПРОВОДИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ?

НА ДІЛЯНЦІ ОБСТЕЖЕННЯ

• Вона має бути типовою для типу річки 

• Репрезентативною для МПВ,

 ДІЛЯНКА ДОСЛІДЖЕННЯ (ДО) розділяється на ВІДРІЗКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
(ВД),

 відповідно до ширини и типу річки



ДЕ ПРОВОДИТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ?

Для вибору ділянки обстеження необхідно провести типологію 
річок, на основі якої, в межах масиву певерхневих вод кожного 
типу необхідно обрати ділянку річки для гідроморфологічного
обстеження, на якій такі параметри змінюються суттєвим чином  

➢ геологія;

➢ форма долини;

➢ похил;

➢ витрата води;

➢ землекористування;

➢ транспорт наносів (озеро, водосховище, греблі, великі 
пасовища тощо).

• Часто вибір ділянки обстеження обирають з точки 
зору досяжності, але вищезазначені умови мають 
бути враховані.





ДЕ ПРОВОДИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ?

 Мала річка.

 Ширина русла менше 10 м

Довжина ДО -200 м

ВО- 40 м

 Середня річка.

 Ширина русла 10-30 м

Довжина ДО -500 м

ВО- 100 м

 Велика річка.

 Ширина русла понад 30 м

Довжина ДО -1000 м

ВО- 200 м



ПРОТЯЖНОСТІ ДІЛЯНКИ ОБСТЕЖЕННЯ 

(ДО) І ВІДРІЗКА ОБСТЕЖЕННЯ (ВО), ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОМУ ОБСТЕЖЕННІ
Ширина русла

річки

Протяжність ДО Протяжність ВО

Мала річка < 10 м 200 м 40 м
Середня річка 10 – 30 м 500 м 100 м
Велика річка > 30 м 1000 м 200 м



ПОЛЬОВЕ ОБСТЕЖЕННЯ

• Для малих неглибоких річок здійснюється під час 

пішого проходження вздовж ріки і переходу її вбрід. 

• Для великих річок і водотоків, здійснюється з човна, 

з висадками час від часу на берег. 



КОЛИ ДОСЛІДЖУВАТИ

• У маловодний період, коли 

видимими є структура русла і 

субстрат (основа)  

• у вегетаційний період - з 

червня до вересня, так як 

декілька параметрів 

залежать від вегетаційного 

періоду. 

• Вегетаційний період  в 

Україні може бути різним в 

залежності від кліматичних і 

топографічних відмінностей, і 

період обстеження необхідно 

узгодити з кліматичними 

умовами.

ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ



ЩО ВХОДИТЬ ДО ОБСТЕЖЕННЯ 

• В обстеженням  мають включатися 

вся територія заплави. 

• Прибережна рослинність 

оцінюється в смузі шириною 20 м 

вздовж обох боків річки.

• Гідроморфологічні параметри 

берегів, прибережної зони, 

заплави  оцінюються для лівого та 

правого берегів, що дає змогу 

оцінювати кожний берег окремо 

або обидва береги разом.

• Всі інші параметри оцінюються в 

руслі річки.





ПРИЛАДИ

✓GPS

✓Лезерний дальномір

✓Човен та спасжилети

✓Ехолот та витратомір (млинок)

✓Допплер

✓Для неглибоких річок до 0,5 м  - (промірні 

штанги/водомірні рейки)

✓Фотоапарат (цифровий)

✓Спецодяг



ПРОТОКОЛ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІСЦЕВОСТІ

•Географічне
місцезнаходження річки

•Параметри русла та
долини

•Характеристики
приберегової зони та
заплави

•Характеристики
річкового басейну

•Гідрологічні
параметри

Оцінка гідроморфологічного стану



ПРОТОКОЛ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНОЇ
ОЦІНКИ:

• найвищий клас досягається при
максимальному наближенні сучасних умов до
референційних

• 16 параметрів

• основною одиницею є ділянка обстеження (ДО), 

яка поділяється на 5 відрізків обстеження (ВО) 

рівної довжини

• дискретний спосіб обстеження



Категорія Вид обстеження

ГЕОМЕТРІЯ  РУСЛА аналіз картографічного матеріалу (базова
оцінка)+польові дослідження

ДОННІ ВІДКЛАДИ
ЕРОЗІЯ 

польові дослідження

БЕРЕГ І ПРИБРЕЖНА 
ЗОНА

польові дослідження + аналіз наявного
картографічного або матеріалу зйомок (аеро або

фото з квадрокоптеру)

ЗАПЛАВА
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

МОЖЛИВІСТЬ 
ЗАТОПЛЕННЯ ТА 

ПЛАНОВИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ 
РУСЛА

аналіз картографічного матеріалу(дані
аеро/фотозйомки) ( базова оцінка)+польові

дослідження

ГІДРОЛОГІЧНИЙ
РЕЖИМ

Дані про работу гідротехнічних споруд, гідрологічна
інформація, експертна оцінка

НЕПЕРЕРВІНСТЬ ТЕЧІЇ 
(ПОТОКУ)

Аналіз картографічної інформації , дані про наявність 
гідротехнічних споруд + польове обстеження



1. ГЕОМЕТРІЯ РУСЛА

1а Форма русла в плані (тип русла)

1б Профіль русла (поздовжній профіль, поперечний 

профіль)

• Карти та порівняння історичних даних з наявним типом русла, на 

яких зафіксовані зміни в результаті виконання інженерних робіт, 

(включаючи втрату розгалуження) - 1а/1б 

• Зафіксована інформація стосовно виконання інженерних робіт та 

робіт з підтримки стану/функціонування інженерних споруд (1а/1б)

• Оцінки місцевого управлінського персоналу/експертні оцінки (1б).

• Дані спостережень (наприклад, наявність перепрофілювання 

річки), наявність інженерних споруд (наприклад, дефлекторів) –

1б. 

• Інформація стосовно зміни співвідношення ширина/глибина 1б



• Оцінюється сучасний стан параметрів даної категорії по 

відношенню до референційних 

• Використовується порівняльний аналіз даних характеристик 

знятих з історичних і сучасних карт. (Бажано карти 1: 25000, 

1: 50000)

• Всі параметри  оцінюються по всі довжині дослідження

• Якщо відсутні старі карти , необхідно за допомогою  

наявних космознімків встановити форму й тип русла, які 

були в минулому

• Показник для категорії РУСЛО РІЧКИ знаходиться  як 

среднє значенння РР= (1.1 + 1.2 + 1.3)/3

• ДЛЯ КАТЕГОРІЇ оцінка проводитися на основі аналізу

картографічного матеріалу з уточненням в польових

умовах.

1. Геометрія русла річки



1А. ТИП РУСЛА (ФОРМА РУСЛА) 

• «тип русла» визнається зміненим якщо змінені звивистість, з 

одного типу русло перейшло в інший тип, або за поєднанням 

даних ознак. 

• ! Визначається за допомогою карт, знімків

• Оцінюється тип русла (меандруюче, відносно прямолінійне, 

розгалужене)

• Оцінюється природна звивистість, якщо вона притаманна

типу русла

• Для всієї ділянки

ТИП РУСЛА

форма русла річки в плані, в горизонтальному розрізі,

вигляд форми річки зверху (наприклад, звивиста, прямолінійна)



ТИП РУСЛА



30







• Приклад

• зміни типу русла  (р.Латорица)

• БУЛО - Природний – меандруюче

• СТАЛО - Сучасний тип русла – прямолінійне



1Б ПРОФІЛІ РУСЛА (ПОПЕРЕЧНИЙ, 

ПОЗДОВЖНІЙ)





2. ДОННІ ВІДКЛАДИ (СУБСТРАТ)

Донні відклади - матеріал, який складає дно річки.

2а Поширення штучного матеріалу

2 б Характер донних відкладів

• Інформація гідроморфологічного обстеження (2а/2б).

• Спостереження, виконані шляхом виїзного обстеження (2а/2б).

• Оцінки місцевого управлінського персоналу/експертні оцінки (2б).

• Спостереження, виконані під час відбору проб на біологічні 

показники



2А ПОШИРЕННЯ ШТУЧНОГО МАТЕРІАЛУ

• Дослідник оцінює, яким чином проявляється відхилення характеру наносів 

від природного стану (наприклад, підвищене замулення, 

ущільнення/зцементування гравію).



2А ПОШИРЕННЯ ШТУЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ



2Б ХАРАКТЕР ДОННИХ ВІДКЛАДІВ

• Реєструються тільки природні субстрати: мул, мулистий грунт, 

пісок, крупна галька, гравій, каміння, брили, органічні субстрати.

• У водних потоках на низовині, з піщаним або глинистим 

субстратами, їх різноманіття обмежується найменшим розміром 

часток.  



Скельне дно

Галька/ гравійГлина/пісок

Валуни



3. РУСЛОВА РОСЛИННІСТЬ

• Оцінювання структури водної рослинності повинно здійснюватись

у період активної вегетації.

• З метою застосування даного керівного положення для бальної 

оцінки за 3а та 3б у випадках, не передбачених групами балів, 

повинен бути задіяний досвід місцевого рівня

• 3а Регулювання водної рослинності

• 3б Поширення решток дерев







3 Б. РЕШТКИ ДЕРЕВ

• Необхідно розуміти, що в різних природних зон рештки дерев 

можуть бути відсутніми (степова зона)

• Необхідно мати на увазі, що бальна оцінка регулювання деревних 

залишків може залежати від регулювання, що здійснюється у 

межах ділянки, або вище за течією.

• Незважаючи на те, що бали присвоюються лише для деревних 

залишків, необхідно відмічати наявність інших органічних решток 

(наприклад, за наявності, куп листя).



4. ЕРОЗІЯ

• Елементи, що виявляються у межах русла, складаються з руслових 

відкладів– характеризують макроформи русла  - перепади, пороги, осередки, 

острови, перекати та ерозійні форми - заводі, плеси, нашарування водяних 

рослин, великі шматки деревини, тощо.

• Дана характеристика /параметр є важливою для оцінки комбінації тисків, які 

впливають на процеси у річці. Вона може бути оціненою на основі експертної 

оцінки з урахуванням типу річки, наявності та поширення ознак, які є 

характерними для стану, близького до природного, та інтенсивності 

зарегульованості як у руслі (наприклад, перебудови русла, видобутку гравію, 

землечерпальних робіт), так і на водозборі (наприклад, закритого 

дренування, яке може призвести до підвищення надходження у річку 

наносів).   

• Необхідно також відмічати випадки, коли виявляється більше (або менше) 

характеристик, які могли б бути очікуваними за умов порушення водозбору. 

• Дослідники мають вказати, які дані використовувались, яким чином вони 

збирались, як вони використовувались, та зазначити рівень достовірності 

даних при визначенні обов’язковості  наявності ознак ерозії та  характеру 

ерозійних відкладів







ЭЛЕМЕНТИ ДНА

пороги, камни

Ступеньки/заводіострови

Пороги/перешкодирифелі



5. СТІК ВОДИ

• 5а Вплив штучних структур у руслі в межах ділянки

• 5б Вплив змін , які відбулись на водозборі, на природний 

характер стоку 

• 5в Вплив щоденних змін стоку  (наприклад, амплітуди 

коливань стоку, пікових витрати води)



5. СТІК РІЧКИ

• Оцінки місцевого управлінського персоналу/експертні оцінки (5a/5б).  

• Гідроморфологічні та маршрутні обстеження (5a).

• Аерофотозйомка (5a).

• Оперативні дані стосовно водних ресурсів, управління водними 

ресурсами, тощо (5б).

• Карти стоку або статистичні дані. 

• Дані стосовно співвідношення стоку в умовах зарегульованості до 

стоку за природних умов

• Оцінки місцевого управлінського персоналу/експертні оцінки 

• Дані стосовно щоденних та, щогодинних витрат води.



 Дана ознака включає вплив штучних структур (наприклад, напівзапруди
(шпори), загати, греблі, мости, броди) або забору води на різноманітність 
типів потоку та транспорт наносів. Ознака 5а не має відношення до змін 
витрат. Вони оцінюються за ознакою 5б

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1217388_2_1&s1=groyne


• Для визначення необхідні гідрологічні дані.

• Якщо довготермінові дані стовно витрат води відсутні, для групи балів Б 

застосовується експерта оцінка.



ТАБЛИЦЯ А.2 — ДОВІДКОВА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

ОЗНАКИ 5Б

(БАЛЬНА ОЦІНКА ВІД 1 ДО 5 У ВІДПОВІДНОСТІ ДО 

КЕРІВНИЦТВА, ЯКЕ НАВЕДЕНЕ У ТАБЛИЦІ)
% днів зі стоком, який відрізняється від 
стоку весною, влітку, восени або взимку 
(найгірший випадок)

< 20 20 - < 40 40 - < 60 60 - < 80 ≥ 80

< 5 % зниження або < 10 % підвищення 
стоку

1 1 1 2 2

5 % - < 15 % зниження стоку або

10 % - < 50 % підвищення стоку

1 2 2 3 3

15 % - < 30 % зниження стоку або 

50 % - < 100 % підвищення стоку

1 2 3 3 4

30 % - < 50 % зниження стоку або 

100 % - < 500 % підвищення стоку

1 2 3 4 5

≥ 50 % зниження стоку або 

≥ 500 % підвищення стоку

2 3 4 5 5





Різкі стрибкоподібні 

підвищення стоку не 

спостерігається

(< 5 % часу за рік)

Різкі стрибкоподібні 

підвищення стоку 

спостерігаються рідко

(від 5 % до 20 % часу).

Різкі стрибкоподібні 

підвищення стоку 

спостерігаються часто 

(> 20 % часу).



5В ВПЛИВ ЩОДЕННИХ ЗМІН СТОКУ

• Стрибкоподібні підвищення витрат можуть бути результатом:

• - скидів води, які можуть зумовлювати зростання та падіння рівнів 

більше ніж на 5 см/год;

• - роботи гідроелектростанцій (щоденні зміни витрат); підвищення 

можуть відбуватись поступово, коли рівень води підвищується або 

знижується зі швидкістю менше, ніж 5 см/год.

• Ефект впливу режиму роботи гідроелектростанцій може 

змінюватись (в залежності від часових проміжків скидів, кількісних 

характеристик залишкового стоку). Це, у свою чергу, впливає на 

бальну оцінку.   

• * У випадку, коли ділянка, на яку впливають зазначені фактори, 

знаходиться нижче за течією від озера/затримуючого 

водосховища, або якщо стрибкоподібне підвищення витрат у річці 

суттєво згладжується, необхідно підняти оцінку на один клас вище



6. ПОЗДОВЖНЯ НЕПЕРЕРВНІСТЬ 

ТЕЧІЇ РІЧКИ

• Оцінки місцевого управлінського персоналу/експертні 

оцінки.

• Гідроморфологічні та маршрутні обстеження.

• Аерофотозйомка.

• Дані працівників риболовецької промисловості.

• Дані спеціальних обстежень дамб.



6.ПОЗДОВЖНЯ НЕПЕРЕРВНІСТЬ РІЧКИ

• Дане оцінювання поширюється тільки на штучні перешкоди на 

річках, а не на природні, такі, як озера

• Якщо перешкоди є значними та ділянка річки розташована у 

нижній частині водозбору, вони можуть впливати на інші ділянки, 

що розташовані уверх за течією.

• У деяких випадках риба не долає дамби навіть тоді, коли є 

облаштовані рибоходи. Якщо дамби обладнані ефективно 

функціонуючими рибоходами, повинен присвоюватись бал 3. У 

випадках, коли усі наноси відкладаються за дамбою, повинен 

присвоюватись бал 5 (навіть якщо тільки невелика кількість видів 

біоти здатна подолати дамбу). 

• У випадку наявності великої дамби присвоюється бал 5. 





7. СТРУКТУРА БЕРЕГІВ ТА ЇЇ ЗМІНИ

• Оцінки місцевого управлінського 

персоналу/експертні оцінки.

• Гідроморфологічні та маршрутні обстеження.

• Аерофотозйомка.





 Якщо матеріали, якими змінені береги, є природними (наприклад, кріплення 

верболозом) – максимальним балом є 3. 

 Оцінка протяжності змінених берегів здійснюється з урахуванням переважаючого 

матеріалу (може бути і поєднання двох типів матеріалів).

 Для оцінки поєднуються дані стосовно обох берегів.



8. СТРУКТУРА РОСЛИННОСТІ БЕРЕГА 
ТА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ
• Головна мета оцінювання – визначити ступінь природності

рослинного покриву у прибережній зоні (смуги рослинності, яка 

безпосередньо дотикається до русла річки).

• Природність рослинного покриву визначається загалом; 

професійні знання у галузі ботаніки не вимагаються.   

• Даний стандарт не визначає фіксовану ширину прибережної зони. 

Різкі зміни у грунтово-рослинного покриву можуть слугувати

індикатором межі між прибережною зоною та 

заплавою.Пропонується 20м зона

• Неприродні класи рослинного покриву включають зони рекреації

та інтенсивного використання землі як пасовищ, орні землі, 

заселені ділянки, тощо.  

• Близькими до природних є природні заболочені ділянки, 

алювіальні ліси/природні ліси, вересові пустища. 



8. СТРУКТУРА РОСЛИННОСТІ БЕРЕГА 
ТА ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ

• Поєднання узагальненої та конкретної інформації, 

джерелами якої можуть бути:

• Гідроморфологічні обстеження.

• Інформація, отримана на місцевому рівні.

• Бази даних.

• Також можливе використання:

• Аерофотознімків.

• Результатів маршрутних обстежень.



20 м

Природная растительность

Измененная растительность 
+сооружения





Биологическое крепление

Габионы

Каменные кладки 
перед г/т сооружениями

Каменная отсыпкаБетонные стенки

Ряжевые стенки

Виды берегоукреплений



9. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

• Ця ознака включає і заплаву (за наявності).

• Заплава- територія, що затоплюється під час паводків та 

водопілля

• Головна мета оцінювання – визначити ступінь природності 

рослинного покриву поза межами прибережної зони.

• Природність рослинного покриву визначається загалом; 

професійні знання у галузі ботаніки не вимагаються.   

• Неприродні класи рослинного покриву включають зони рекреації 

та інтенсивного використання землі як пасовищ, орні землі, 

заселені ділянки, тощо.  

• Близькими до природних класів рослинного покриву є природні 

заболочені ділянки, алювіальні ліси/природні ліси, вересові 

пустища.

• Характеристики заплави включають в себе староріччя, болота та 

штучно створені ділянки відкритої води.



9. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Поєднання узагальненої та конкретної інформації, джерелами якої 

можуть бути:

• Гідроморфологічні обстеження.

• Інформація, отримана на місцевому рівні.

• Бази даних.

• Даннідистанційного зондування (наприклад, аерофотознімки, 

супутникові знімки – особливо для великих річок).

• Результати маршрутних обстежень. 









10.ЗВ’ЯЗОК РУСЛА ТА ЗАПЛАВИ

• Необхідна інформація стосовно протяжності заплави у минулому. 

Наприклад, частина території заплави може бути втрачена 

внаслідок забудови (включаючи усі випадки забудови,  а не лише 

недавні, які зменшили природне затоплення заплави). 

• Інформація стосовно грунтово-рослинного покриву може стати у 

нагоді: пасовища, болотні угіддя можуть бути затоплені з більшою 

вірогідністю, ніж орні землі/землі сільськогосподарського 

призначення та урбанізовані території. 

• ПРИМІТКА. За можливості повинні використовуватись просторові 

дані. У випадку їх відсутності визначається відсоток довжини 

ділянки.

• Жоден з водних об’єктів, які використовуються для накопичення 

повеневих вод згідно з Повеневою директивою ЄС, не повинен 

розглядатись у якості природного.



Ширина природной поймы, 
согласно профилю

Дамба

Подножье склона 

Подножье склона 

Ширина затопляемой поймы 
(современное состояние)

150 м

800 м

Левобережная пойма



• Чи виходять води з берегів річки під час паводків або 

водопілля  (або чи існувала така можливість у минулому) для 

ділянки, що оцінюється? 

• Так/Ні

• Якщо Ні, тоді присвоюється Н/З

• Якщо Так, тоді присвоюються наступні бали: 



Чи є можливість виходу води з берегів (або чи існувала така 

можливість у минулому) природною для ділянки, що оцінюється? 

Так/Ні

Якщо Ні, тоді присвоюється Н/З

Якщо Так, тоді присвоюються наступні бали: 



ДЛЯ ОЦІНКИ

• Використовується будь-яка інформація, що може сприяти 

оцінюванню ступеню контролювання природних повеней, а саме: 

• Землекористування на заплаві.

• Споруди, призначені для контролю повеней (протиповіневе 

укріплення берегів, протиповіневі стінки).

• Дані стосовно інженерних заходів (наприклад, поглиблення русла, 

облаштовані береги, дворівневе русло) 

• Індикативні карти заплави.

• Інформація місцевого рівня.

• Дані гідроморфологічних обстежень/оцінювань.

• Аєрофотознімки.

• Результати маршрутних обстежень.

• Історичні карти.



Чи є у річки можливість латерального переміщення в межах заплави за 

умови відсутності будь-яких штучних перешкод?

Так/Ні

Якщо Ні, тоді присвоюється Н/З

Якщо Так, тоді присвоюються такі  бали: 



• Чи є у річки можливість горизонтального переміщення в межах заплави за умови 

відсутності будь-яких штучних перешкод?

• Так/Ні

• Якщо Ні, тоді присвоюється Н/З

• Якщо Так, тоді присвоюються наступні бали: 



ОЦІНКА • Група балів А є п’ятибальною шкалою (1 = 

найнижчому ступеню зміни; 5 = 

найвищому ступеню зміни).

• Група балів Б є трьохбальною шкалою 

(1,3,5 з дотриманням того ж самого 

основного підходу, як і для групи балів А).

• Користувач повинен вказати, які бали 

були призначені на основі кількісних 

даних, а які бали – на основі якісних 

описів, оскільки це визначає рівень 

достовірності оцінки.

• Зазначене повинно також відображатись 

на усіх картах, які розроблятимуться для 

візуалізації результатів гідроморфологічної

оцінки. 

• Той атрибут, для якого користувач не 

впевнений у присвоєнні балів, повинен 

залишатись неоціненим. 

П’ятибальна 
шкала

Трьохбальна
шкала

1 1
2 1
3 3
4 5
5 5



ПРИСВОЄННЯ  КЛАСИФІКАЦІЙНИХ 

ЗНАЧЕНЬ 
• коли використовуються п’ять класів, для опису 

гідроморфологічної зміни повинні застосовуватись наступні 

визначення, та зазначені класи повинні відображатись на 

картах (якщо вимагається) з використанням схеми кольорового 

кодування згідно з рекомендацією EN 14614



ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

• Картування 

з 

використан

ням 3-

значного 

коду 


