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Анотація
Подорож

здійснено

вихованцями

гуртка

«Пішохідний

туризм»

Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді.
Протягом двох років наша група проводить дослідження басейну річок
Синюха та Мертовод -

лівих приток

Південного Бугу.

Сьогодні тільки з

досліджень археологів ми знаємо що колись в річці Південний Буг, яка в давні
часи називалась Гіпаніс, ловили осетрів, гігантських сомів. А те, що воду з річки
колись можна було пити, зараз не пам’ятають навіть наші бабусі і дідусі. Однак
проблеми великої річки розпочинаються з проблем малих річок. Вивчення
антропогенного впливу на малі річки та розробка заходів щодо їх відновлення є
актуальним для нашого часу.
В минулому році наша група проводила дослідження річки Синюха. Цього
разу ми здійснили експедицію вздовж найбільшої притоки – річки Гірський Тікич,
в середній течії річки (від села Червона Кам'янка до села Вороне). В цьому районі
знаходиться Буцький каньйон, схожий за геологічним походженням на знайомий
учасникам нашої експедиції каньйони Мертвоводу та Південного Бугу. Гірський
Тікич належить до басейну Південного Бугу, і всі каньйони є виходами
Українського кристалічного щита, тобто мають схожу геологічну структуру. З
іншого боку, на відміну від степової зони, в якої розташована Миколаївська
область, район експедиції – зона лісостепу. Це дає змогу учасникам походу
ознайомитись з регіоном України, що має інші природні умови.
До того ж в цьому районі знаходиться такий цікавий гідрологічний об’єкт, як
мала гідроелектростанція Буцького каньйону, одна з перших ГЕС на Україні.
Станція зараз не працює, але в умовах боротьби за енергоефективність Бузькою
сільською громадою ведуться громадські обговорення про реставрацію Буцької
МГЕС.
Ще однією перевагою вибору цього району було те, що до початку маршруту
можна дістатись потягом, а автобусний переїзд до місця Умань, де можна сісти до
потягу, мінімальний, що дуже скорочує вартість проведення експедиції.
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Довідкові відомості про подорож
1. Вид туризму: пішохідний
2. Ступінь складності :ІІ
3. Район подорожі: Маньківський та Жашківський райони Черкаської області
4. Строки проведення: 01 квітня – 07 квітня 2017 року
5. Пройдена нитка маршруту: с. Поташ- с. Іваньки- с. Березівка- с. Чорна
Кам’янка- c. Буки- с. Кути- с. Вороне
6. Довжина активної частини маршруту: 61.1 км
7. Кількість ходового часу: 23 години 40 хвилин
8. Тривалість подорожі: 5 днів, в т.ч. днювання – 1 день, напівднювання – 1 день.
9. Аварійні варіанти виходу з маршруту:
Маршрут проходить через велику кількість населених пунктів, тому потреби в
запасних та аварійних варіантах не має.
10.Заявочні та маршрутні документи: маршрутний лист 02-17/ розглянуті МКК
Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації
/114 – 00 – 30112000/
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МАСШТАБ 1: 150000
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Відомості про склад групи
№

П.І.Б. учасника

Дата
народ.

1

Пушкаренко
Валентина
Дмитрівна

05.11.
1994

МОЦТКЕ
Керівник
УМ, керівник
гуртків

2

Мартинова
Дарья
Борисівна
Мелконян
Артур
Тигранович
Безсмертний
Максим
Олександрович
Савенко
Дмитро
Олександрович
Задорожнюк
Юлія Євгенівна

21.09.
1973

МОЦТКЕ
УМ

Заст.
керівника

08.03.
2002

ЗОШ № 45,
учень, 10 кл.

Краєзнавець

04.12.
2003

ЗОШ № 45,
учень, 7 кл.

30.01.
2002

ЗОШ № 45,
учень 10 кл.

27.06.
2005

ЗОШ № 45,
учень, 11 кл.

3

4

5

6

Місце
роботи,
навчання

7

Бондар Денис
14.07
Олександрович 2005

Колегіум,
учень, 6 кл.

8

Косячний
Євген
Євгенійович

30.01.
2005

Морський
ліцей, 8 кл.

9

Ярошинський
Роман
Вітальйович

02.10.
2004

ЗОШ № 42,
учень, 7
класс

Обов’язки
у групі

Туристський досвід

К – І к.с.
Дністровський
каньйон
У – ІІІ к.с. Карпати
К – ІІ к.с. Карпати
У – ІІ к.с. Кавказ

У – ІІІ ст. c.
Миколаївська
область
Фотограф У – І к.с.
Дністровський
каньйон
Ремонтник У – І к.с.
Дністровський
каньйон
КраєУ – ІІІ ст. c.
знавець
Миколаївська
область
КраєУ – ІІІ ст. c.
знавець
Миколаївська
область
Медик
У – І к.с.
Дністровський
каньйон
Завгосп

У – ІІІ ст.c.
Миколаївська
область

Скорочення
МОЦТКЕ УМ – Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді
ЗОШ – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кл. - клас
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Загально-географічна характеристика району
Експедиція проводилась територією Маньківського та Жашківського районів
Черкаської області, яка розташована у центральній лісостеповій частині країни, у
середній течії Дніпра та Південного Бугу.
На півночі межує з Київською, на півдні з Кіровоградською, на сході з
Полтавською та з Вінницькою областю на заході. Площа області становить 20,9
тисяч км².
Територія в цілому рівнинна і умовно поділяється на дві частини —
правобережну (подекуди горбиста, порізана річками, ярами і балками) і
лівобережну. Найвища точка області має абсолютну висоту 275 м над рівнем моря
і знаходиться в межах Придніпровської височини (поблизу Монастирища). У
прилеглій до Дніпра частині правобережжя знаходиться заболочена ІрдиноТясминська низовина. Вздовж долини Дніпра на 70 км тягнеться КанівськоМошногірський кряж. Значні підвищення рельєфу надають території гірського
характеру. Цей район називають Канівськими горами і Мошногорами.
Низинний, подекуди заболочений рельєф має лівобережна частина області, яка
розташована в межах Придніпровської низовини.
У Черкаської області — 181 річка завдовжки понад 10 км кожна. Вони належать
до сточищ двох великих річок України: Дніпра (річки східної частини області) та
Південного Бугу (річки західної частини області).
Найбільші річки в межах області: Дніпро, Рось, Супій, Вільшанка, Тясмин, Сула,
Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Ятрань.
Усі річки області належать до рівнинного типу. Річки використовуються для
рибництва, судноплавства, зрошення; вони є джерелом гідроенергії.
На території Черкаської області налічується 2984 ставки, загальною площею
17456 га, об'ємом 246,6 млн м³. Переважна більшість ставків має комплексне
використання. Жашківський район – один з лідерів області за кількістю ставків 239 шт.
Клімат регіону помірно континентальний. Зима м'яка, з частими відлигами. Літо
тепле, в окремі роки спекотне, західні вітри приносять опади. Середня
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температура найхолоднішого місяця січня — 8,9 C. Середня температура липня
становить + 27,5 C. Опадів 450—520 мм на рік.

Туристська характеристика району
Район експедиції має широкий потенціал для розвитку пішохідного, водного
туризму та скелелазіння. В межах Черкаської області можливо проводити
різноманітні ступеневі походи та походи 1 категорії складності. Широка мережа
річок, ставків, велика кількість джерел і колодязів забезпечують туристські групи
чистою питною водою на протязі всього маршруту. По берегам рік та ставків
достатньо місць для туристських стоянок.
Водні походи на річці Гірський Тікич можливі від с. Березівка. Каньйон є
непрохідним для байдарок, хоча за словами місцевих мешканців ще декілька
років тому рівень води був вищій і були спроби проходження каньйону на
туристських судах.
Буцький каньон – найбільш привабливе місце для тренувань скелелазів.
Прямовисні скелі з маршрутами від доволі простих до дуже складних мають
зручні місця для організації безпечної страховки. Зручні майданчики для таборів і
декілька потужних джерел дозволяють розміститися великій кількості людей. Є
зручні місця для купання та відпочинку.
Каньйон може зацікавити організаторів туристських змагань з гірського та
пішохідного туризму: є умови для проведення змагань на дистанціях до V класу
включно.
По маршруту в населених пунктах є магазини з господарчими та продуктовими
товарами та медичні пункти.
Маньківський та Жашківські райони мають добре автобусне сполучення.
Телефонний зв'язок стійкий по всьому маршруту.

Екскурсійно-пізнавальна характеристика району
Район походу багатий на природні та історичні пам’ятки. Біля села Маньківка
добре збереглися оборонні укріплення часів ІІ Світової Війни.
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с. Іваньки – три пам'ятники на братських могилах воїнів-визволителів від
фашистських загарбників та обеліск Слави односельцям, які полягли в боротьбі з
ворогом.
с. Березівка – пам’ятник загиблим односельцям;
с. Кути – пам’ятник на братській могилі воїнів-визволителів.
В селі Іваньки є парк відпочинку «Олександрія» та старий кам’яний млин, який
нещодавно було перебудовано і відкрито в ній художню галерею.
Але найбільш відомий серед туристів - це об’єкт нашого дослідження - Буцький
каньйон. Дістатись до каньйону можна автобусом, або найманим транспортом.
.
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Ділянка денного
переходу

Характеристика
шляху

Погодні умови

Місце ночівлі

Відстань, км

Дата

Часові хар-ки

День в дорозі

Графік руху

1

01.04

Ст. Поташ – с. Поташ

40
хв

2.0

Ґрунтова дорога,
стежка

ясно

Ліс за с.
Поташ

2

02.04

Місце ночівлі- с. Юрпіль

6 год
20 хв

17.2

Лісова стежка,
асфальтована дорога,
ґрунтова дорога

Зранку
сонячно, після
обіду хмарно.

Балка перед
с.Юрпіль

3

03.04

Місце ночівлі – старий
кар’єр у с.Буки

7 год
40 хв

21.1

Ясно

С. Буки

4

04.04

Днювання

3.1

Сонячно

С.Буки

5

05.04

С.Буки – Балка перед
с.Кути

1 год
10 хв
2 год
40 хв

Лісова стежка,
ґрунтова дорога,
дорога з покращеним
покриттям
Лісова стежка,
ґрунтова дорога
Ґрунтова дорога

Сонячно

С. Кути

6

06.04

С.Кути – с. Вороне

3 год
10 хв

9.2

Стежка, ґрунтова
дорога

Хмарно

С.Вороне

6.5
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Краєзнавчі об’єкти
на маршруті

Укріплення часів ІІ
Світової Війни,
Меморіал загиблим
односельчанам
(с.Іваньки), старий
млин (с. Іваньки)
Меморіал загиблим
односельчанам (с.
Березівка)
Каньйон р. Гірський
Тікич
Буцька МГЕС,
Меморіал загиблим
односельчанам
(с.Кути)

Технічний опис та фотозвіт
День перший. 01.04.2017 р.:
Потягом прибуваємо до станції Поташ о 21:30. (ф. 1) Відходимо від станції
40 хв. і ставимо табір в лісі неподалік від селища.
Пройдено 2 км.

Фото 1. Експедицію розпочато.

Масштаб: 1: 18500
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День другий. 02.04.2017 р.:
Перший день активної частини експедиції зустрічає нас яскравим сонечком.
Йдемо через ліс до поля. Далі ґрунтовою дорогою через поле до поліпшеної
дороги, що веде до села Маньківка. Далі дорогою, що йде на схід, і через поля
спускаємось до балки, що заросла лісом.
Продовжуємо рух в сторону села Іваньки ґрунтовими дорогами через ділянки
лісу. Виходимо до укріплень часів Другої Світової війни (ф. 2 - 4). Зупиняємось
на огляд.
Продовжуємо рух лісовими дорогами в тому ж напрямку. Виходимо на дорогу,
що йде вздовж рибальських ставків біля села Іванівка.
Заходимо в село Іваньки і зупиняємось на перепочинок у сквері в центрі села
(ф. 5). Віддаємо пошану загиблим під час Другої Світової війни (ф. 6).
Далі по дорозі спускаємось до потічку – правого притоку ріки Попівка. Не
доходячи до моста (орієнтир – кафе у вигляді башти), повертаємо на схід,
північний схід. Трохи підіймаючись, продовжуємо рух за вказівником на Юрпіль
(ф. 7). Береги ріки біля Юрпіля доволі безлюдні, тож сподіваємось на затишну
стоянку.
За селом дорога на Юрпіль вкрита бруківкою, тож йти нею не дуже зручно. Біля
балочки, що заросла лісом, звертаємо з дороги і за 300 м ставимо табір у лісочку
біля струмка (ф. 8).
Пройдено 17.2 км.
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Фото 2 – 4. Оборонні спорудження часів
Другої Світової війни.
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Фото 5. Сквер у центрі села Іваньки – дуже приємне та затишне місце.

Фото 6. Біля пам’ятника загиблим під час Другої Світової війни.
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Фото 7. Вказівник на Юрпіль.

Фото 8. Майже на стоянці (стрілка показує напрям до місця ночівлі).
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Масштаб: 1:75600

День третій. 03.04.2017 р.
Вихід о 9:15. Рухаємось вздовж струмка до околиці села Іваньків. Піднімаємось
до крайніх домів села, рухаємось далі ґрунтовою дорогою вздовж околиці
Іваньків. Звертаємо на добре накатану ґрунтову дорогу, що веде до села Чорна
Кам΄янка.
Дорога спускається в долину річки Поповки, яка теж перегороджена дамбами і
рясніє рибальськими ставками (ф. 9). Далі доволі затяжний підйом на пагорб.
Дуже жарко, не зважаючи на ранню весну.
Потім доволі крутий спуск до моста через Гірський Тікич – та о 12.10 ми у Чорній
Кам'янці (ф. 10).
Не переходячи на протилежний берег, прямуємо правим берегом ґрунтовою
дорогою вздовж домів. Більшість домів покинуті.
Ще один перехід, дома і дорога закінчуються і ми виходимо на велику галявину
на березі річки. Тут о 13.00 ми залишаємось на обід.
Вихід з привалу о 15.00. Рухаємось стежкою вздовж річки.
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Фото 9. Підходимо до моста через річку Поповку.

Фото 10. Перед мостом через Гірський Тікич біля села Чорна Кам΄янка.
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Незважаючи на початок квітня, повсюди на схилах сліди свіжого палу. Незабаром
попереду з'являються хати села Березівка (ф. 11).
О 16.15 входимо у село. Рухаємось вулицею, що веде вздовж річки до центра села
і пам'ятника загиблим під час Другої Світової війни (ф. 12).

Фото 11. Попереду – село Березівка.

Фото 12. Меморіал загиблим односельчанам у селі Березівка.
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О 18.10 підходимо до околиці села.
Західна околиця Березівки та східна Буків дуже близько, тож через півгодини ми
входимо у село Буки. Проходимо під мостом, що веде на лівій берег Тікичу і
з’єднує обидві частини села (ф. 13). Далі стежка уходить в каньйон. Рухаємось
стежкою, яка то піднімається на пагорб, то спускається до річки.
О 19.00 ставимо табір на галявині біля джерела на закинутому кар’єрі (ф. 14).
Джерело в 100 метрах на південь стежкою від табору.
Пройдено 21.1 км.

Фото 13. Проходимо під автомобільним мостом у селі Буки.

Фото 14. Табір на старому кар’єрі в каньйоні ріки Гірський Тікич.
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Масштаб: 1:55000
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День четвертий. 04.04.2017. Днювання.
Сьогодні у нас відпочинок. Дуже активний відпочинок. По-перше – це краєзнавчі
дослідження каньйону. По-друге – заняття зі скелелазіння (ф. 15). Для проведення
занять до нашої групи приєднався наш колега, досвідчений керівник туристських
гуртків нашого Центру Лисунець Олександр Сергійович.

Фото 15. Головне у скелелазінні – надійна страховка. Заняття проводить
Майстер спорту України зі спортивного туризму Лисунець Олександр.

День п΄ятий. 05.04.2017 р. Напівднювання.
Сьогодні ми продовжуємо наші дослідження. Щоб скоротити останній день,
вирішили після закінчення досліджень зробити ще декілька переходів.
Тож збираємо табір. Стежкою, яка підіймається з каньйону і виходить на ґрунтову
дорогу, рухаємось вздовж правого борту каньйону до розвилки зі стежкою, що
спускається до МГЕС.
Знаходимо зручне місце в каньйоні для зупинки, обіду і досліджень.
Після обіду переходимо на лівий берег Тікича, стежкою підіймаємось на верх
каньйону до асфальтової дороги, що веде вздовж каньйону. Дорогою виходимо
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до водоспаду Вир (ф. 16). Після огляду водоспаду підіймаємось вище моста через
ріку Гірський Тікич до греблі МГЕС.
Закінчивши огляд греблі, повертаємо до моста, переходимо через ріку до будівлі
старого млина. Тут ми прощаємось з Олександром Сергійовичем і продовжуємо
рух головною вулицею вздовж дороги на село Червоний Кут.

Фото 16. Біля водоспаду Вир. На протилежному березі – старий млин (зараз він
реставрується).
Місцеві мешканці не радили нам йти вздовж річки на Червоний Кут, так як
місцевість біля села дуже заболочена. Асфальтованою дорогою йти не зручно,
тож після останніх домів повертаємо на захід до ґрунтової дороги, що веде через
поля. Після перетину поліпшеної ґрунтової дороги, якою кожні 5 хвилин
проїжджають вантажівки, рухаємось вздовж невеличкої балочки, яка веде до села
Кути. Не доходячи до ставка, ставимо табір.
Пройдено 6.5 км.
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Масштаб: 1:34000

День шостий. 06.04.2017 р.
Сьогодні доволі прохолодно.
Вихід о 9.00. Продовжуємо рух вздовж струмка, повз ставок до асфальтової
дороги. На дорозі повертаємо на захід і входимо у село Кути (ф. 17)
В центрі села відвідуємо пам’ятник загиблим у Другій Світовій війні (ф. 18).
Далі продовжуємо рухатись асфальтованою вулицею, що йде вздовж ріки
Гірський Тікич.
Закінчуються дома, закінчується й асфальт. Далі рухаємось стежкою, що веде
маленькими дамбами між ставками.
Ставки закінчуються. Стежка продовжується береговою терасою.
О 15.00 ми на околиці села Вороне. Ставимо табір.
Пройдено 9.2 км.
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Фото 17. На околиці села Кути.

Фото 18. У пам’ятника загиблим воїнам Другої Світової війни в селі Кути.
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Масштаб: 40 000

День сьомий. 07.04.2017 р.
Підйом о 4.00. В 6.00 ми повинні потрапити на автобус до Умані. Через 40 хв.
руху ще сплячим селом, ми на зупинці біля хреста (ф. 19). Активна частина
експедиції закінчена.
Через 1,5 години ми у місті Умань. До потяга багато часу. Витрачаємо його на
прогулянку містом (ф. 20), незважаючи на дрібний холодний дощик.
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Фото 19. Автобусна зупинка в селі Вороне.

Фото 20. Знайомимось з містом Умань.
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Опис краєзнавчо-дослідницької роботи
Вступ
Річка Гірський Тікич протікає Придніпровською височиною.
Готуючись до походу і аналізуючи картографічні матеріали, ми з’ясували,
що Гірський Тікич утворюється з трьох річок, які мають однакову назву Гнилий Тікич. Одна з них бере початок біля села Фронтівка (Оратівський
район Вінницької області, №1, схема 1, дод. 2), друга – між селами Юшківка
та Сабарівка (Оратівський район, Вінницька область, №2, схема 1, дод. 2),
третій – в селі Стадниця (Тетієвський район Київьскої області, №3, схема 1,
дод. 2). Зустрічаються всі три річки в селі Шуляки (Жашковський район
Черкаської області, №4, схема 1, дод. 2).
Біля села Добрянка (Тальнівський район Черкаської області) Гірський Тікич
з’єднується з Гнилим Тікичем (№5, схема 1, дод. 2) і як єдина ріка Тікич
впадає у ріку Сінюха (№6, схема 1, дод. 2), яка є притокою Південного Бугу.
Довжина ріки 167 км (разом з витокам), площа басейну 3525 км². Заплава
річки V-подібна, до 2,3 км завширшки. Похил річки 0,78 м/км.
Хвиляста рівнина розчленована глибокими долинами рік, врізаними на
десятки метрів в кристалічні породи докембрію. Поряд з глибоко врізаними
ділянками долин прориву трапляються розширення долинно-озерного виду.
Так, долина Гірського Тікича біля села Русалівка врізана лише на 20-30 м, а
ширина її досягає 4-5 км. Основні притоки - Торч, Бурти, Конела, Одай,
Хижня, Житниця, Марійка, Литвинівка.
Живлення снігове і дощове. Льодостав з початку грудня до середини березня.
З інтернет-джерел ми дізнались, що історична назва ріки – Угорський Тікич.
Вона походить від угорських племен, що в давнину оселились на його
берегах. Чи то за провини переписувачів, чи то так зручніше було, але
поступово назва Угорський перетворилась на Горський, а потім ріка і зовсім
стала Гірським Тікичем.
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Незважаючи на справжній рівнинний характер ріки, саме в середній течії, на
території Маньківського району, її дійсно можна назвати Гірською. Саме тут
розташований Буцький каньйон з водоспадом Вир.
Завдяки гірському характеру ріки в середній течії в цьому районі існувало
доволі багато водяних млинів, залишки яких ми бачили у селах Іваньки та
Буки. І саме тут з’явилась одна з перших на Україні ГЕС (а серед малих ГЕС
- перша) – Буцька ГЕС.
Підготовчий період:
- збір інформації про район експедиції;
- опрацювання картографічного матеріалу;
- ознайомлення з методикою проведення гідрологічних досліджень;
- ознайомлення з основними принципами гідроенергетики, вивчення
сучасного стану гідроенергетики в Україні;
- створення анкет для опитування респондентів.
Робота під час експедиції:
- дослідження стану річки Гірський Тікич;
- опис стану Буцької МГЕС;
- опис каньйону;
- фотографування об’єктів;
- опитування респондентів.
Робота після завершення експедиції:
- підготовка та оформлення звіту про експедицію;
- аналіз проведеної роботи, обговорення висновків щодо можливості
використання МГЕС для рішення проблем енергозабезпечення країни в
сучасних умовах на заняттях гуртка;
- порівнянний аналіз географічних характеристик району походу та
Миколаївської області;
- друк в ЗМІ.
Мета даної експедиції – дослідження гідрологічних об’єктів району
експедиції, дослідження будови та діяльності малих ГЄС та їх впливу на
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розвиток регіону на прикладі Буцької МГЕС, ознайомлення гуртківців з
природою та побутом інших регіонів України, зокрема з Маньківським
районом Черкаської області, порівняння Буцького каньйону на р. Гірський
Тікич з каньйоном р. Південний Буг.
Предметом даного дослідження є гідрологічні об’єкти каньйону ріки
Гірський Тікич та прилягаючих до нього районів.
02.04.2017 р.
Ділянка маршруту експедиції: с. Поташ – с. Іваньки.
Мета дня: ознайомлення з районом експедиції, збір інформації про
гідрологічні об’єкти.
Перший гідрологічний об’єкт, який зустрівся на маршруті – джерело, на яке
ми вийшли, крокуючи ґрунтовою дорогою через балку в напрямку села
Іваньки (ф. 21, 22, №1, схема 2, дод. 2). Вода у джерелі прозора і солодка.
Джерело обладнано бетонним кільцем, вкопаним у ґрунт. Глибина басейну
збору води – 30 см. Спілкуючись з місцевими мешканцями, ми дізнались, що
джерело обладнали польові робітники і вода в ньому питна. (таб. 1.1)
Таблиця 1.1. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

02.04

Джерело в балці між

Без кольору

Вода прозора

Без запаху

2017

полями біля
Коричневий

Мутна

Болотяний

забору
1

с. Маньківка
2

02.04

Ставок на потічку, що

2017

розташований нижче
джерела по балці

Перші враження від експедиції – ми потрапили в водяний рай: в кожній
балочці, яка траплялась на нашому маршруті, обов’язково жебонів
маленький потічок. А ще ця місцевість рясніє великими і малими ставками
(ф. 23). Роздивляючись карту майбутньої експедиції, ми звернули на це
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увагу. Але для нас, мешканців засушливого степу, така кількість води
здавалась справжнім дивом.
Знову балка (починається біля села Желудькове), і знову потічок – це витоки
невеликої річки Бик (інформація від респондента, анкета 1, дод. 1). Там, де
струмок перетинає дорога, під насипом дбайливо вкопаний акведук. Вода
чиста, прозора (таб. 1.2). Поруч з дорогою, альтанка для відпочинку, або у
процесі обладнання, або – руйнування (ф. 24, №2, схема 2, дод. 2).
Потічок не широкий – десь с півметра, але швидко набирає силу.

Фото 21. Джерело в балці біля села Маньківка (таб. 1.1)
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Фото 22. Вказівник біля джерела.

Фото 23. Перший ставок на нашому маршруті. Він розташований нижче
джерела по балці (таб. 1.1)
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Майже 300 метрами нижче дороги – і він вже десь біля метра шириною, і
перейти його вже не так і
просто (ф. 25).

А на

підході до села Іваньки нас
зустрічають вже декілька
доволі

великих

ставків

(ф. 26, №3, схема 2, дод. 2).

Фото 24. Витоки річки
Бик (таб.1.2).

Фото 25. Перехід через струмок. Потічок набирає силу.
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Фото 26. Навіть не чекали, що цей маленький потічок утворить такий
великий ставок! (таб. 1.2)
Таблиця 1.2. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

Витоки ріки Бик

Без кольору

Вода прозора

Річковий

02.04

Ставок на р. Бик біля с.

Коричнева

Прозора

Річковий,

2017

Іваньки

забору
3

02.04
2017

4

злегка віддає
болотом

Найбільший ставок в Іваньках розташований в самому центрі села (ф. 27).
Ми проходимо його на шляху до села Юрпіль. Цей ставок створений на річці
Маньківка і належить зараз непрацюючому цукровому заводу (інформація
від респондента, анкета 1, дод. 1).
Біля моста ми побачили залишки старого млина (ф. 27, 28), в якому зараз
розташована художня галерея, корчма та магазин. На жаль, ми побачили цю
будівлю здалеку, і не здогадались про її минуле призначення, бо місцеві
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перехожі називали її магазином. І тільки після бесіди з респондентом
(анкета 1, дод. 1) пожалкували, що не розглянули її докладніше.
Потім, вже вдома, знайшли інформацію, що млин був побудований у 1782
році. А в 2013 році був реставрований та перебудований. Добре
перебудували, адже ми не впізнали цю будівлю за її призначенням.
В селі дуже багато колодязів загального доступу – майже кожні 200 – 300
метрів. Але коли ми вирішили набрати воду в одному з них по дорозі на
Юрпіль, місцеві мешканці попередили, що вода в цьому колодязі брудна,
тому що колодязь засмічений (таб. 1.3). Одна з господинь, Кочур Марія
Сергіївна, запросила нас набрати воду у колодязі у дворі (таб. 1.3).
Користуючись моментом, проводимо опитування (анкета 1, дод. 1).

Таблиця 1.3. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

02.04

Колодязь суспільного

Сіра

Мутна, з

Різкий

2017

користування на

забору
5

осадом

Юрпільській дорозі у с.
Іваньки
6

02.04

Колодязь у дворі у

2017

респондента (анкета 1)

Без кольору
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Прозора

Без запаху

Фото 27. Ставок цукрового заводу на
річці Маньківка у Центрі села Іваньки та
старий млин біля нього, перебудований
під художню галерею та крамницю.

Фото 28. Млин на річці Маньківка у селі
Іваньки (фото з інтернету)

03.04.2017 р.
Ділянка
маршруту

експедиції:

с. Іваньки – с. Червона Кам΄янка – с. Березівка – с. Буки – Буцький
каньйон
Мета дня: збір інформації про
гідрологічні
дослідження
Гірський Тікич.

об’єкти,
берегів

річки

Фото 29.
«Загадкові»
ставки на схилах
пагорбу біля села
Іваньки.
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День розпочинаємо з дослідження ставків загадкового призначення (ф.
29). Під час підготовки до походу,
розглядаючи карти та знімки Google у нас виникло запитання: для чого
потрібні ставки, розташовані на 50
– 100 м вище річки на схилі пагорба. Тож підіймаємось до села, щоб
дізнатись більш докладно.
Під час підйому проходимо біля глибоких (метрів до 20) ям, розташованих в
три рівня один над одним і з’єднані іржавими трубами. Ями дуже засмічені, у
деяких – брудна стояла вода.
Все це зовсім не наблизило нас до відгадки про призначення цих «ставків».
Тож ми звернулись до місцевої мешканки Уляни Афанасіївни Антонович
(ф. 30, анкета 2).
Від Уляни Афанасіївни ми узнали, що ці покинуті і брудні ями – це колишні
відстійники спиртового заводу (інформація від респондента, анкета 2, дод. 1).
Спускаємось вниз до річки Попівка – правої притоки гірського Тікичу. Тут
цілий каскад ставків (ф. 9). В них розводять рибу (інформація від
респондента, анкета 1, дод. 1).
Справа від дороги перед мостом – джерело, обкладене камінням (ф. 31, №4,
схема 2, дод. 2). Джерело неглибоке – воду потрібно зачерпувати кружкою.
Вода чиста, прозора (таб. 1.4).
І ось нарешті – головна мета нашої експедиції – ріка Гірський Тікич (ф. 10,
т. 1.3). Біля села Чорна Кам΄янка ріка тече спокійно і неспішно. Береги
зарослі очеретом та кущами (ф. 32 – 34).
Таблиця 1.4. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

03.04

Джерело на околиці с.

Без кольору

Прозора

Без запаху

2017

Іваньки біля моста

забору
7

через р. Попівка
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8

03.04

Ставок на річці

2017

Поповка, біля с.

Коричнева

Прозора

Річковий

Коричнева

Прозора

річковий

Іваньки
9

03.04

Ріка Гірський Тікич

2017

біля с. Чорна Кам΄янка

Фото 30. Бесіда з мешканкою села Іваньки Уляною Афанасіївною Антонович.

Фото 31. Джерело біля моста через річку Попівка.
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Фото 32. Час на берегах Гірського Тікичу майже зупинився.

Фото 33. Береги ріки зарослі очеретом.

Фото 34. Правий берег не стрімкий, але з явно вираженою
береговою терасою.
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Через півгодини ходу від околиці села з’являються перші скельні виходи
(ф. 35). Береги ріки стають стрімкішими (ф. 36). Деінде зустрічаються
рибальські місточки (ф. 37). Час від часу зі схилів до річки збігають маленькі
потічки (ф. 38).
Ближче до села Березівка скельні виходи зустрічаються і на лівому березі –
вже недалеко до каньйону (ф. 39). Неподалік від села проходимо кам’яний
кар’єр. Весна цього року не дуже радує дощами і луки навкруги Березівки
всі зі слідами свіжого палу (ф. 40).

Фото 35. Гранітні плити на правому березі Гірського Тікичу
біля села Чорна Кам΄янка.

Фото 36. Скельні виходи.
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Фото 37. Робоче місце рибалки.

Фото 38. Маленький потічок прямує до Гірського Тікичу.

Фото 39. Чим ближче до каньйону, тим частіше зустрічаються скельні
виходи на берегах Гірського Тікичу.
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Фото 40. Кам’яний кар’єр біля села Березівка.
Суха весна стала причиною лісових пожеж.
І ось ми у Березівці. Це велике село, що розкинулось вздовж долини по обох
берегах Гірського Тікичу.
Як і в Іваньках, і в Чорній Кам΄янці, колодязі на кожному кроці. І ще десь у
Березівці має бути млин. Точнісінько їх тут два – один майже не зберігся. А
той, що зберігся, вже більше 100 років працює за допомогою електрики.
Звертаємось за інформацією до місцевих мешканців (ф. 41, анкета 3, дод. 1).
Жителі Березівки, яких ми зустріли дорогою, сказали, що млин дійсно ще
працює, але він розташований на іншому березі ріки.

Фото 41. В гостях у гостинній родині Пилипчуків.
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До села Буки ріка ще зберігає рівнинний характер. А ось коли ми проходимо
під автомобільний міст, то відразу почуваємось, як вдома, на Південному
Бузі – каміння, скелі – починається Буцький каньйон (ф. 13).
04.04.2017 р.
Ділянка маршруту експедиції: Буцький каньйон
Мета дня: дослідження Буцького каньйону, пошук джерел
Сьогодні наш день присвячений дослідженню Буцького каньйону (ф. 42,
схема 3).
Кам’янисте річище та прямовисні скелі каньйону вражають кожного, хто
сюди потрапляє.
Каньйон починається за 800 м нижче від греблі колишньої Буцької ГЕС. Він
являє собою оригінальний скелястий берег з виступами сірих гранітів, вік
яких оцінюється в 2 млрд років. Висота скель каньйону близько 30 метрів.
Довжина каньйону близько 2,5 км, ширина — 80 м. Площа, що підлягає
природоохоронним заходам — 80 га.

Фото 42.
Буцький
каньйон
(фото з
інтернету).

Наші дослідження починаємо з джерела, що розташоване майже біля табору
(ф. 43, №3 схема 3, дод. 2). Джерело знаходиться в 100 м на південь від
нашого табору біля старого кар’єру.
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Фото 43. Басейн джерела ось такої ширини!
Пробуємо знайти початок потічку і підіймаємось за водою вздовж балки
(ф. 44). Через 600 метрів від «ванночки», де набирають воду, знаходимо
огороджене джерельце (ф. 45, №4, схема 3, дод. 2). Вода чиста, смачна
(таб. 1.5).
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Фото 44. У пошуках початку струмка.

Фото 45. А ось і він!
Повертаємось в табір і продовжуємо наше дослідження. Виходимо до
каньйону (ф. 46). Рухаємось правим бортом. Стежка підіймається на борт
каньйону ( по дну проходу не має (ф. 47 - 48)).
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Знову спускаємось в каньйон біля МГЕС (ф. 49, № 6, схема 3, дод. 2). Тут є
перехід на лівий берег. І за попередньою інформацією неподалік від МГЕС
має бути 2 джерела.
Так і є. Одне з них ми знаходимо в 100 м вище МГЕС біля початку скельного
притиску (ф. 50, №7, схема 3, дод. 2). Це маленький водоспадик, який,
просочуючись скрізь тріщинки в камінні, тонкими струмочками збігає
донизу (таб.1.5).
Таблиця 1.5. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

04.04

Джерело в південної

Без кольору

Прозора

Без запаху

2017

частині каньйону

04.04

Джерело-водоспад у

Без кольору

Прозора

Без запаху

2017

каньйоні

04.04

Джерело «Колодязь»

Без кольору

Прозора

Без запаху

забору
10

11

12

2017

Фото 46. Вид вверх по каньйону від табору на старому кар’єрі.
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Фото 47. Підйом на правий борт каньйону.

Фото 48. Оглядовий майданчик біля МГЕС.
48

Фото 49. Біля МГЕС. Вид на каньйон вниз за течією.
Від МГЕС можна ще метрів 100 пройти вниз до ближнього притиску і ще
трішечки по камінню, якщо рівень води не дуже високий, але далі проходу
немає. Тож переходимо на лівий берег по камінню (ф. 51).
Вниз вздовж каньйону йде добре набита стежка. На рівному майданчику під
деревами – місця для стоянок. Тут влітку зупиняються скелелази. До джерела
300 м.
Воно справді виправдовує назву «Колодязь», яку дали йому екскурсанти
(ф. 52, №8, схема 3, дод. 2). Це справжня яма серед каміння майже
правильної форми. Доволі глибока (ми не стали занурюватись, щоб виміряти,
бо було не жарко, але котелок, яким зачерпували воду, до дна не дістав).
Раніше

«Колодязь»

був

обладнаний

підйомним

залишилась тільки рама з роликом (ф. 53, таб. 1.5).
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механізмом.

Зараз

Фото 50. Маленьке джерельце – водоспадик на правому березі ріки в
каньйоні біля МГЕС.

Фото 51. Перехід по камінню через ріку Гірський Тікич біля МГЕС.
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Фото 52. Тропа до джерела «Колодязь» лівим берегом каньйону. За деревами
біліє будівля МГЕС (фото зроблено на зворотному шляху від джерела).
Підіймаємось по каньйону лівим берегом ріки. Стежка йде по камінню, але
цілком прохідна. Через 50 метрів стежка підіймається вгору кам’янистим
схилом, обходячи скельний притиск (ф. 55). Зверху відкривається чудовий
краєвид на верхів’я каньйону (ф. 56).
Внизу вверх за течією добре видно популярне місце відпочинку – велику
галявину на березі річки (ф. 57, №9, схема 3, дод. 2). Спускаємось вниз на
галявину. Вниз по каньйону уходить тропа, що веде до нижнього оглядового
майданчика (ф. 58, 59).
Знову підіймаємось нагору і продовжуємо рух лівим бортом каньйону до
оглядового майданчика над водоспадом Вир (ф. 60 – 62). Водоспад
невеличкий: ділянка водоспаду довжиною 90 м, перепад висот – 2 м. Це
штучний водоспад, який з’явився в результаті будівництва МГЕС. Але,
незважаючи на не зовсім «правильне» походження, водоспад став однією з
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Фото 53, 54.
Джерело «Колодязь».
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«родзинок» каньйону. В 1972 році він отримав статус гідрологічної пам’ятки
природи місцевого значення. Місцеві мешканці розповідають, що влітку
підлітки влаштовують справжні «слаломні спуски» по водоспаду. А декілька
років, коли після багатосніжної зими по весні рівень води в Тікичі був доволі

Фото 55. Стежка, що веде в каньйон на лівому берегу ріки вище МГЕС.
Фото зроблено на зворотному шляху в табір під час спуску.

Фото 56. Вверх по каньйону після підйому від МГЕС. Внизу видно велику
галявину на березі річки. Далі – реконструйована будівля млина.
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Фото 57. Велика галявина на лівому березі. Вліво (за стрілочкою) стежка
веде до оглядового майданчика внизу каньйону.

Фото 58. Вид на каньйон з оглядового майданчика вниз за течією. Стрілочка
указує на скалу Родіонова, яка названа на честь видатного
українського геолога.
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Фото 59. Вид зі схилів над оглядовим майданчиком на скельні притиски
правого берега вверх по каньйону.

Фото 60. Вид на водоспад Вир та старий млин з оглядового майданчика.
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Фото 61. Водоспад Вир.

Фото 62. Гранітні тераси на правому березі над водоспадом Вир.
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високий, тут навіть проходили змагання байдарочників та каякерів. (Зі слів
респондента, анкета 4, 6, дод. 1).
Над водоспадом розташована будівля млина (ф. 63). В районі села Буки і
Буцького каньйону напір води в Тікичі сягає найбільшого рівня. Тож не
дивно, що наприкінці XIX сторіччя в цьому районі працювало два млина та
три сукновальні. До наших днів зберігся тільки цей млин.
Після будівництва МГЕС млин перейшов на електричну тягу, але потім
занепав і від нього залишились тільки руїни. Декілька років назад млин
викупили у громади в приватну власність і почали реконструкцію. В планах
нових хазяїв було відкриття готелю та ресторану. Але зараз їх права
оспорюють інші претенденти, тож сподіваємось, що поки вирішається ця
суперечка, старий млин знову не перетвориться на руїни (інформація від
респондента, анкета №6, дод. 1).

Фото 63. Старий млин у селі Буки над водоспадом Вир.
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Ось ми і дістались кінця каньйону. Ще один погляд на це диво природи з
моста, що розташований над водоспадом (ф. 64), і ми вирушаємо до села,
щоб провести опитування місцевих жителів (ф. 65, анкети 4,5, дод. 1).
Домовляємося з учителем історії Буцької ЗОШ Колесніком Олександром
Олексійовичем (анкета №6, дод. 1) про зустріч наступного дня і допомогу в
дослідженні Буцької МГЕС.

Фото 67. Вид з моста над водоспадом Вир на Буцький каньйон.
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Фото 68. Опитування респондентів Максименка Дмитра Юрійовича
(анкета 4, дод. 1) та
Варич Оксани Костянтинівни (анкета 5, дод. 1) в селі Буки.
05.04.2017 р.
Ділянка маршруту експедиції: Буцький каньйон – с. Кути
Мета дня: дослідження МГЕС, дослідження процесу утворення річок,
опрацювання методів польових досліджень.
Наприкінці XIXсторіччя людство відкрило, що можна використовувати
силу води для отримання електрики. Так почався розвиток гідроенергетики.
Україна, яка на тій час входила до складу Російської імперії,
знаходилась на етапі бурного промислового розвитку, який вимагав
постійного росту енергетики. Російська електротехнічна школа вважалась
однією з кращих у світі. Саме Російським технічним суспільством ще в 1913
році був представлений план розвитку енергетики та будівництва декількох
гідроелектростанцій, але він не отримав підтримки держави, а навпаки,
зустрів протидію духовенства.
Ідея важливості розвитку енергетики була підхоплена радянською
владою, був проголошений лозунг: «Комунізм – це радянська влада плюс
електрифікація всієї країни!». В січні 1918 року відбулась І Всеросійська
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конференція робітників електропромисловості, в результаті роботи якої була
створена Центральна електротехнічна рада. На базі цієї ради була створена
Державна комісія з розробки плану електрифікації країни під керівництвом
Крижановського Г. М. В 1920 році ця комісія представила план розвитку
енергетики, відомий як ГОЕЛРО.
Характерною рисою плану ГОЕЛРО була орієнтація на будівництво
потужних електростанцій, тож першим лозунгом, який пролунав, був
«Человек сказал Днепру, я стеной тебя запру!», з якого почалось будівництво
Дніпро ГЕСу. Але не залишились забутими і більш віддалені від крупного
промислового виробництва райони. І ось у травні 1927 року розпочалось
будівництво Буцької ГЕС, яка була введена в дію 6 листопаду 1929 року.
Місце під будівництво ГЕС було вибрано не навмання: крім того, що
ріка в районі каньйону набирає найбільшу силу, в верхній течії (в районі
населених пунктів Вороне, Соколівка, Конелі, Бузівки та Острожани) є
каскад ставків – вже готова регулююча система збігу води (схема 1, дод. 2).
Завдяки цій системі ставків для ГЕС виявилось непотрібним затоплювати
велику територію, а на річці Гірський Тікич просто з’явились ще два нових
ставка (схема 4, дод. 2).
Огляд починаємо з будівлі МГЕС (ф. 68 – 69, №6 на схемі 3, №10 на схемі 4,
дод. 2). До нас приєднується Колеснік Олександр Олексійович (ф. 70) з
розповіддю про будівництво станції.
Довжина будівлі – 27 м. Ширина – 15 м. Котлован під будівлю готували 2
місяці. Працювали майже цілодобово. Глибина котловану складала 6 метрів.
Надводна частина станції будувалась з граніту. Товщина стін – 1,2 м. А стіна,
що з боку річки – 2,5 м. Це була справжня фортеця, яка повинна була
витримувати весняні повені та льодостав. Але цього виявилось замало, бо
дуже важко протистояти бурхливій силі води, і у 1938 році була добудована
кригозахисна стіна висотою 6 метрів і товщиною 3 метри.
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В машинному залі були встановлені три горизонтальні реактивні водяні
турбіни системи Френсиса потужністю 275 кінських сил, два генератора
потужністю

Фото 68. Залишки будівлі МГЕС. Вид з води. Стрілочка вказує на додаткову
криго захисну стіну.
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Фото 69. Юні дослідники за роботою.

Фото 70. Колеснік Олександр Олексійович розповідає про будівництво
Буцької ГЕС.
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230 кВт та один генератор потужністю 250 кВт. Це дозволило забезпечити
енергією 2 райцентри та 7 сусідніх сел. Зараз такої потужності вистачить на
5-ти під’їздний 9-ти поверховий будинок. Сучасні можливості дозволяють
обладнати МГЕС генераторами, що потужніші в десятки разів. До того ж, всі
подібні системи сьогодні повністю керуються автоматикою, що дозволяє
мінімізувати витрати на обслуговування станції.
Далі наш шлях пролягає вгору вздовж трубопроводу (ф. 71 – 72, №9, схема 4,
дод. 2) до башти, де був розташований напірний басейн з регулюючими
камерами (ф. 73 – 74, №8 схема 4, дод. 2). Унікальність Буцької ГЕС була
саме в цій системі подачі води: перепад висоти між баштою та машинною
залою складав 18 метрів, тобто вода без напору з великою силою потрапляла
до турбін, що дозволяло знизити затрати енергії на роботу самої станції та
підвищити потужність турбін.
Пройшовши шляхом води крізь башту (ф. 74) ми потрапили до
дериваційного каналу (ф. 75 – 76, №12 схема 3, №7 схема 4, дод. 2),
пройшовши яким до кінця, вийшли до зруйнованого шлюзу, що з’єднував
канал з водо відстійним ставком (ф. 77, №13 схема 3, №6 схема 4, дод. 2).
Довжина дериваційного каналу – 447 м, перепад висот від шлюзу до башти –
6 м. Цей канал, який місцеві називають «лотком», був улюбленим місцем для
купання всіх навколишніх підлітків, незважаючи навіть на заборону
працівників ГЕС. Завдяки бетонним стінам, вода в «лотку» прогрівалась
набагато раніше, ніж у річці. Після того, як станцію закрили, але система
шлюзів ще перебувала в робочому стані, в каналі проводили змагання з
плавання для учнів Буцької ЗОШ (інформація від респондента, анкета №6,
дод. 1).
На відміну від «лотків» та водоспаду, водо відстійний ставок, завдяки
невеличкій глибині, облюбувала місцева малеча. На правому березі ставка
влаштували лісопарк, де відпочивали батьки.
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Довжина ставка – 190 м. А загально довжина дериваційної системи
(водовідстійник + канал) дорівнює 537 м.

Фото 71. Ось такої ширини були труби,
якими надходила вода до турбін.

Фото 72. Рухємось вгору вздовж колишнього трубопроводу.
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Фото 73 - 74. Напірний
басейн з регулюючими
камерами.

Фото 75. У дериваційному каналі.
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Фото 76. Дериваційний канал. Через шлюз ще досі просочується вода.

Фото 77. Біля шлюзу перед водовідстійним ставком.
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Останній об’єкт нашого сьогоднішнього дослідження – це гребля (ф. 78, №14
схема 3, №2, схема 4, дод. 2). Гребля водозливного типу. Довжина греблі – 91
м, ширина основи – 4 м, висота надземної частини – 5 м, а глибина підземної
– 3 – 9 м.
Закінчивши дослідження Буцької МГЕС, дякуємо Олександру Олексійовичу
за допомогу і завершуємо нашу роботу складанням схеми станції (ф. 79).

Фото 78. Біля греблі Буцької МГЕС.

67

Фото 79. Учасник експедиції Безсмертний Максим за роботою.
На

сьогодні

залишилась

тільки

одне

експедиційне

завдання:

дослідження процесу утворення річок. Для вивчення ми зупинились на
невеличкій балочці перед селом Кути (ф. 80 – 82, №6 схема 2, дод. 2). Поперше, вона розташована як раз на нашому шляху, а по-друге, в балочці ми
планували ночівлю, тож у учасників експедиції буде час і можливість для
самостійної роботи. Перед дітьми була поставлена задача: прослідити, звідки
з’явився струмок в цієї балці. Результатом дослідницької роботи стали
схеми-малюнки. Переможцем була визначена Задорожнюк Юлія (мал. 1).
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Фото 80. Верхів’я балочки. Води ще немає.

Фото 81. В середньої частині балочці з’являється потічок.
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Фото 82. Ставок в нижній частині балки (фото зроблено вранці 06.04.17 р.)
06.04.2017 р.
Ділянка маршруту експедиції: с. Кути – с. Вороне.
Мета дня: дослідження берегів ріки Гірський Тікич вище Буцького каньйону.
За селом Кути заплава Тікича стає широкою. В цьому місці в нього впадає
невеличка ріка Тива з каскадом доволі великих ставків. Один з них
знаходиться в низині майже біля самого Тікичу (ф. 83, таб. 1.6). Місцевість в
заплаві заболочена (ф. 84) і рухатись можна тільки по дамбі біля ставка
(ф. 85).
Далі заплава ріки знов звужується. І до самого села Вороного, де закінчується
активна частина нашої експедиції, Гірський Тікич – це звичайна, спокійна,
тиха рівнинна ріка (ф. 86). І майже неможливо повірити що ще вчора ми
стояли на краю скелі і милувалися бурхливими водами водоспаду.
Таблиця 1.6. Органолептичний аналіз води.
№ з/п

Дата

Місце забору

Колір

Прозорість

Запах

06.04

Ставок в заплаві Тікича

Коричневий

Болотний

2017

у місці впадіння р. Тива

З суспензією
дрібних
частинок

забору
11
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Фото 83. Великий ставок в місці злиття ріки Тива з Гірським Тікичем.

Фото 84. Заболочена заплава.
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Фото 85. Дамба – єдине сухе місце в долині.

Фото 86. Навіть не віриться, що це Гірський Тікич.
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Підсумки краєзнавчої роботи
Маршрут походу пройдено відповідно до завдань поставлених перед
експедиційною групою.
Завдання виконано в повному обсязі. Протягом всього маршруту
учасниками здійснювалась краєзнавчо-дослідницька робота з вивчення та
дослідження гідрологічних об’єктів ріки Гірський Тікич в середній течії.
За час експедиції нами було досліджено 5 джерел:
- в балці біля села Маньківка;
- біля моста через річку Попівку в селі Іваньки;
- біля старого кар’єру в Букськом каньйоні;
-

джерело – водоспад біля Буцької МГЕС;

- Джерело «Колодязь» біля Буцької МГЕС.
В ході експедиції групою досліджено і описано каньйон ріки Гірський Тікич і
Буцька МГЕС та складено схему каньйону та станції.
На основі наших досліджень та опитувань респондентів ми зробили наступні
висновки:
1. Місцевість в середній течії Гірського Тікичу багата на запаси питної води,
як з підземних, так і з наземних джерел. Наземні джерела мають явно
виражений сезонний характер – найбільш повноводні весною та в осені,
найменш – влітку. Підземні джерела мають більш постійний характер.
Глибина залягання підземних від невелика – 10 – 40 метрів.
2. Система ставків існує в першу чергу для регулювання рівня води в ріках та
створення запасу води для зрошення полів. Акваторії великих ставків мають
широке промислове використання: вони включені, наприклад, в виробничий
цикл цукрової та спиртової промисловості та виробництва електроенергії.
Сьогодні, коли всі ці промислові підприємства не працюють, все більш
актуальним і поширеним стає використання ставків для рибництва.
Найчастіше в ставках розводять коропа та товстолоба.
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3. Останні роки води в річці стає все менш. Місцеві вважають, що головна
причина – це велика кількість ставків, за якими ніхто як слід не доглядає,
тому ставки заростають.
3. Гідроенергетика в умовах, коли Україна стала на шлях енергетичної
незалежності, залишається однією з найбільш важливих галузей енергетичної
промисловості.

Сьогодні,

коли

розроблено

достатньо

потужні

малі

генератори з повністю автоматизованим циклом виробництва, знову стає
вигідним і актуальним виробництво енергії на малих ГЕС. Створення МГЕС
визивають бурхливі спори як в науковому середовищі, так і в суспільстві. На
прикладі створення, роботи і проектування майбутнього відродження
Буцької ГЕС можна зробити висновок, що МГЕС будуть мати право на життя
за умови проведення якісної оцінки впливу на навколишнє середовище.
Під час проведення експедиції учасниками були освоєні такі методи
польових досліджень, як спостереження, фотографування та опитування
респондентів.
Результатом досліджень стала підготовка звіту про експедицію.
За підсумками експедиції були проведенні підсумкові заняття (дод. 3).
Учасник експедиції Безсмертний Максим підготовив доклад на урок
географії на тему «Малі ріки України».
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