МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ ТА
КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді
«Моя Батьківщина  Україна»
Напрям: «Географія рідного краю»

ЗНИКЛІ РІЧКИ
(ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ
РІЧКИ ІНГУЛ (У НИЖНІЙ ТЕЧІЇ))

2020 рік

Автори роботи - вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» Комунального закладу
«Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради

1

Терлецька
Катерина Сергіївна

2

Редькіна Олександра
Олександрівна

3

Бегліца
Евеліна Анатоліївна

4

Чегор`ян
Данило Іванович

5

Вегера
Артем Русланович

6

Бащак
Сергій Сергійович

7

Катанов
Дмитро Олегович

8

Святелик
Катерина Юріївна

Місце
навчання
Вихованці гуртка «Географічне краєзнавство»
МОЦНПВТК УМ, учні Михайло-Ларинської
ЗОШ І-ІІІ ст. Вітовської районної ради
Миколаївської області

ПІБ учасника

Учні Миколаївського
класичного ліцею
Миколаївської міської
ради

№
з\п

Обов’язки в пошуково-дослідницькій
групі
Організація водного посту та моніторинг
рівня води в Інгулі; камеральна обробка
даних спостереження; підготовка
доповідей на краєзнавчі конференції
Фотозйомка на різних етапах роботи;
моніторинг рівня води; камеральна
обробка даних спостереження
Відбір картографічного матеріалу;
представлення роботи на екологічних
читаннях
Дослідження рельєфу території басейну
Інгулу; збір довідкових даних;
спостереження за режимом річки.
Комп’ютерна графіка та набір текстів;
підготовка презентацій; обробка фото
Підготовка обладнання та спорядження
для польових досліджень; проведення
польових досліджень
Дослідження впливу зміни
температурного та водного режимів
річки на якість води; проведення та опис
досліду; виступ на краєзнавчій
конференції
Проведення аналізу зміни показників
температури повітря та кількості опадів
на території м. Миколаєва та Вітовського
районів за 12 років

Керівник: Овсяннікова Олена Вікторівна, керівник гуртка «Географічне краєзнавство»
Комунального закладу «Миколаївський обласний Центр національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради;
тел.: 0991381328; електронна адреса: mama4k2010@ukr.net
*Текстовий обсяг роботи (без фото та картографічного матеріалу) з титульною
сторінкою складає 20 сторінок
2

ЗМІСТ РОБОТИ
ВСТУП

3

РОЗДІЛ І ПРИРОДНІ УМОВИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛ
1.1. Загальна характеристика річки.

5

1.2. Геологічна будова та рельєф території

8

1.3. Кліматичні чинники формування річково-басейнової системи

10

РОЗДІЛ ІІ ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ У
НИЖНІЙ ТЕЧІЇ РІЧКИ ІНГУЛ
2.1. Картографічні дослідження зміни річкової системи Нижнього
Поінгулля

14

2.2. Польові дослідження басейну річки
2.2.1. Польові дослідження річок Тернівка та Мала Тернівка

20

2.2.2. Польові дослідження річки Добренька

23

ВИСНОВКИ

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

29

ДОДАТКИ

31
ВСТУП

Річка — є частиною ландшафту. Залежно від природних особливостей території та
характеру її господарського використання відбуваються зміни у процесах функціонування
річкових ландшафтів. Стан як малих, так і середніх річок визначається станом
довколишнього ландшафту — території з якої річка збирає воду — водозбору.
Різні ландшафтні зони характеризуються різним рельєфом, різними величинами
атмосферних опадів і витрат на випаровування, гідрологічними умовами, характером
ґрунтового і рослинного покриву тощо, які разом мають виключне значення у формуванні
величин сезонного стоку річки.
За даними Національної Екологічної Ради в період з 1999 по 2019 року в Україні
зникло більше 10 тисяч річок.
За оцінкою можливих змін водних ресурсів місцевого стоку в Україні у ХХІ столітті
очікується значне (в 4,8 рази) зменшення стоку річки Південний Буг. Вчені прогнозують
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зміни від сьогоднішньої норми середньорічного стоку 91,4 м3/с до 18,7 м3/с у 2060-2080
роках [16, с. 2 - 4].
Зменшення стоку пов’язується з потеплінням та зменшенням кількості атмосферних
опадів. Зміни річкового стоку стосуються і лівої притоки Південного Бугу – річки Інгул.
Аномальна спека та нехарактерний для басейну річки Інгул розподіл опадів у 2015, 2017,
2019 та 2020 роках призвели до виникнення на ділянці річки у нижній течії та її притоках
небезпечної ситуації природного характеру – маловоддя та пересихання. Крім того,
упродовж останніх 30 років на малих річках – притоках Інгулу – створено багато штучних
водойм – ставків. Створення ставків на малих річках, у непридатних для цього
кліматичних умовах, призводить не тільки до їх зникнення, а і до фактичного зменшення
площі водозабору основної річки. Це має негативні наслідки для довкілля, формування
режиму річок, якості вод та біотичну складову водних екосистем, відображається на
якості життя населення, яке проживає вздовж узбережжя річок. Аналіз сучасних наукових
досліджень трансформації водозбірних басейнів внаслідок утворення штучних водойм, їх
вплив на зростання середніх температур повітря і збільшення мінливості опадів дає право
стверджувати, що тема роботи актуальна в наш час.
Вихованці гуртка «Географічне краєзнавство Комунального закладу «Миколаївський
обласний

Центр

національно-патріотичного

виховання, туризму та

краєзнавства

учнівської молоді» Миколаївської обласної ради вже декілька років проводять
дослідження, пов’язані із річкою Інгул.
Джерельну базу дослідження складають гідрометричні спостереження (в межах
населеного пункту Михайло-Ларине Вітовського району нами було встановлено водний
пост), матеріали польових досліджень краєзнавчих експедицій за 2018-2020 роки,
географічні довідники та публікації, дані з космічних супутників, аналіз картографічного
матеріалу різних років, спогади старожилів, річні звіти державних установ та архівні
матеріали. Важливим матеріалом для аналізу стану р. Інгул стали авторські
фотоматеріали, зібрані під час експедицій та спостережень.
Об’єктом дослідження виступає річка Інгул, а предметом поверхневий стік басейну
річки Інгул (у нижній течії).
Мета роботи: дослідити трансформаційні процеси поверхневого стоку басейну річки
Інгул (у нижній течії), їх причини та наслідки.
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Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких дослідницьких завдань:
 за топографічними картами масштабом 1:50000 визначити територію поверхневого
водозбору басейну річки Інгул, виділити дослідницьку ділянку;
 визначити зниклі притоки Інгулу від с. Виноградівка (лівий берег) до міста
Миколаєва (верхній створ – 77, 5 км від гирла, нижній – гирло);
 під час краєзнавчих експедицій обстежити річкові долини Широка, Добренька та
Тернівка, структури ландшафтів їх басейнів;
 описати стан штучних водойм під час польових досліджень;
 експериментальним методом дослідити вплив кліматичних змін (температурного
режиму) на якість води;
 визначити площу водозабору, яку втратив Інгул внаслідок створення штучних
водойм.
У ході дослідження ми повинні були закріпити основні практичні навички польових
досліджень з гідрології (визначення швидкості течії, вимірювання глибин та обчислення
витрати води, роботи із метеорологічними приладами, визначення органолептичних
якостей води), роботи з топографічними картами та знімками супутників, провести роботу
з відновлення та розчистки джерел.
Дослідження має як теоретичне так і практичне значення. У травні 2019 року
Причорноморський центр водних ресурсів та ґрунтів презентував створення каталогу
водного фонду басейну річок Причорномор’я з метою обстеження та внесення до
геопорталу всіх основних водойм, в якому вказані і систематизовані зібрані дані про
річку, - від назви району, населеного пункту, сільської ради чи ОТГ, до точного
географічного розташування кожної водойми. Результати нашого дослідження також було
направлено до центру.
РОЗДІЛ І ПРИРОДНІ УМОВИ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛ
1.1.

Загальна характеристика річки

Вода є важливим ресурсом, її запаси скорочуються. 22 березня 2020 року під гаслом
«Вода та зміни клімату – прискорення дій» відзначали Всесвітній День води. У цей день у
всіх країнах світу акцентується увага на необхідності дбайливого ставлення до водних
ресурсів. На території Миколаївської області питанням забезпечення потреб населення і
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галузей економіки у водних ресурсах та їх раціонального використання опікується
Регіональний офіс водних ресурсів (РОВР). Згідно даних РОВР, за питомими показниками
водозабезпеченості Миколаївська область займає одне з останніх місць серед областей
України. В області використовуються як підземні, так і поверхневі водні ресурси. Більша
частина території області розташована в межах басейну Південного Бугу. Інгул є
найбільшою притокою Південного Бугу, хоча за різними джерелами Інгул має різний
статус. За всіма географічними довідниками до 1993 року річка Інгул розглядалась
виключно як ліва притока Південного Бугу. Зараз в наукових статтях можна зустріти
твердження того, що Інгул – це окрема річка Причорноморського стоку, що впадає в
Бузький лиман [8, с. 24]. Тобто в одному місті зливаються гирла двох річок Інгулу та
Південного Бугу (фото 1).

Фото 1. Місце злиття Південного Бугу та Інгулу.

Як ми дізнались з книги О.А. Добровольського «Історія Миколаєва в топонімах»,
назва річки Інгул прийшла до нас з турецької мови. «Єнігел» означає «Велике озеро». З
давніх часів берегами річки селилися люди. На сучасній карті в межах Миколаївської
області ми визначили 25 населених пункти по правому та 23 – по лівому берегу. Серед
них наше село Михайло-Ларине.
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Опрацювавши наукову та довідникову літературу, ми розпочали своє дослідження з
визначення території басейну річки Інгул. За допомогою ресурсу ESRI ArcGIS,
враховуючи рельєф місцевості намалювали лінію вододілу (басейн Інгулу розміщується у
міжріччі Південного Бугу та Дніпра) (Мал. 1).

Мал. 1. Басейн Південного Бугу та Інгулу

За допомогою палетки порахували
площу водозабору. Вона становить приблизно 9800 км2 (за довідником 9890 км2).
Довжину річки визначили за допомогою ресурсу nakarte.me. Декілька разів проклали трек
від гирла до витоку (фото 2). (В зв’язку з
карантинними обмеженнями багато роботи
виконували дистанційно.)
Від гирла до витоку, поблизу села
Родниківка

Олександрівського

району

Кіровоградської області, довжина водойми
становить 346 км (за довідником 354 км), з
них

–

179

Миколаївської
витрата

км

протікає

області,
води

територією

середньорічна
13,0

м3\с.

Фото 2. За допомогою платформи nakarte.me
проклали треки для визначення довжини Інгулу

Річка бере початок на висоті 170 метрів
над рівнем моря. Русло Інгулу направлене
на південь, через Придніпровську
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височину. Звиваючись і неодноразово змінюючи свій напрямок, річка досягає міста
Миколаєва. Річкова долина переважно трапецієподібна, ширина до 4 км, глибина до 60 м.
У верхів’ї – вузьке звивисте річище, скелясті береги з виходами гранітів та гнейсів; у
середній та нижній течіях розширюється до 30 м і більше. Глибина переважно 0,7–1,2 м, у
пониззі – до 2,5 м. Похил річки 0,4 м/км. Головні притоки: праві – Громоклія, Сугоклія,
ліві – Аджамка, Березівка. Живлення снігове і дощове [10,

с.185]. За фізико-

географічними, кліматичними, гідрологічними та орографічними особливостями регіонів
річку можна умовно поділити на три частини: верхів’я, середня частина та нижня за
течією. Територія нашого дослідження лежить у нижній течії, починаючи за 75 км від
гирла.
У природних умовах річковий стік формується під впливом пов'язаних між собою
факторів:
• кліматичних умов, включаючи опади, температуру, вологість повітря та ін.;
• ландшафту водозбірної площі (рельєфу, ґрунтів, інженерно-геологічних умов,
рослинності);
• морфометричних і гідравлічних характеристик (розміри та конфігурація водозбірної
площі та річкової мережі, ухили і будова русла та ін.).
З них головним фактором є рельєф та кліматичні умови.
Тому на другому етапі нашої роботи ми дослідили геологічну будову, рельєф
території та кліматичні показники.
1.2.

Геологічна будова та рельєф території

Вивчення геоморфологічної будови, четвертинних відкладів та палеогеографічних
умов їх утворення в басейні окремо взятої річки є важливим з позиції пізнання
закономірностей формування та розвитку окремих річкових систем в рівнинноплатформній частині України.
Басейн річки Інгул розташований у двох геоморфологічних регіонах: верхня та
середня частини (ділянка від витоку до с. Баратівка Новобузького району Миколаївської
області) – у межах Придніпровської височини, нижня – Причорноморської низовини.
Північна частина басейну характеризується надзвичайно складним ерозійним рельєфом,
який значною мірою зумовлений нерівностями поверхні кристалічних порід, а також
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відносно високими абсолютними висотами місцевості, що сприяють ерозії, тому територія
розчленована яружно-балковою мережею [1, с. 15-18, 20-21].
Південна частина є менш розчленованою. Басейн займає переважно північну і
частково південну підзони степової зони. Для частини басейну, розташованого в
Причорноморській низовині, характерні відклади гірських порід молодого віку
(сарматський та понтійський). Під час краєзнавчих експедицій ми відмічали виходи
середнього сармату, що складаються з білого щільного вапняку, над яким лежить шар
зеленувато-сірої, іноді мергелястої, глини, що переходить у пісок з черепашками
молюсків. Переважно такі відслонення можна спостерігати в долинах балок, або в місцях
несанкціонованого видобутку вапняку (фото 3). Характерним явищем для місцевості є
прояви зовнішнього карсту та наявність суфозійних форм рельєфу (степові блюдця).
Фото 3. Під час вивчення
геологічної будови території
а) сарматські вапняки;
б) скам’янілості;
в) білий вапняк з мергелем;
г) несанкціонований кар’єр

У відкритих місцях степової зони різні форми рельєфу значно впливають на розподіл
снігу. Якщо на рівнині висота снігового покриву становить 5 – 6 см, то в балках – 100 –
110 см. В умовах розчленованого рельєфу талі та дощові води стікають швидше і
випаровування при цьому може бути меншим, ніж при незначному розчленованому
рельєфі. Таким чином, можна зробити висновок, що вплив рельєфу на гідрологічний
режим виражається у значенні елементів мікрорельєфу на опади, температуру,
випаровування. Для досліджуваної території характерні форми рельєфу природного та
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антропогенного походження. На заході і північному-заході річкові долини і балки глибоко
врізані в корінні породи. Їх схили порізані ярами.

1.3.

Кліматичні чинники формування річково-басейнової системи

Кількість отриманої сонячної радіації на певній території напряму залежить від її
географічного положення. Басейн Інгулу лежить в межах від 46°59'6'' Пн.ш. (гирло) та
48°75'5'' Пн.ш.
Територія у верхів’ях річки належить до посушливої, дуже теплої зони помірноконтинентального кліматичного поясу, а середньої та нижньої течії – до дуже посушливої,
помірно жаркої зони з м'якою зимою. Середньорічні температури: літня – +21,1°С, зимова
– - 2°С. Річна кількість опадів коливається від 400 мм\рік на півдні до 550 мм\рік – на
півночі. Середня кількість днів з опадами становить 5 – 9 на місяць. Максимум випадає
влітку, переважно у вигляді злив. Данні для аналізу кліматичних та гідрологічних
спостережень нам було надано Миколаївським центром з гідрометеорології (МЦГМ)
(фото 4).
Фото 4. Святелик
Катерина працює з
матеріалами архіву МЦГМ

За матеріалами з
архіву МЦГМ за останні
100 років середня річна
температура

повітря

підвищилася на 0,70С і
тенденція її збільшення
зберігається.
Проаналізувавши показники погоди за 13 років спостереження (Додаток 1) ми прийшли
до висновку, що тільки за останні 12 років середньорічна температура повітря
підвищилась на 0,40 С. Останні чотири роки чітко простежується тенденція зменшення
тривалості зими. За нашими фенологічними спостереженнями вегетація у рослин
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розпочинається з січня. Цього року в листопаді ми спостерігали цвітіння бузку. Таке
явище відмічали і мешканці міста Миколаєва [22].
Внаслідок змін клімату по басейну річки спостерігається зростання кількості років з
маловодною та дуже малою водністю. По державному гідропосту Олександрівка (річка
Південний Буг) при середньобагаторічній нормі (за 116 років спостережень) водного
стоку 2800 млн.м3/рік, у 2007 році було сформовано лише 1830 млн.м3/рік, у 2018 році –
1170 млн.м3/рік [18]. Водність Південного Бугу за листопад 2020 року становила 25 – 54%
від норми, його приток 44 – 93% місячної норми [24].
Протягом липня – серпня 2020 року в межах населеного пункту Михайло-Ларине
опадів не було, тоді як середньодобова температура повітря коливалась від 290 С до
31,50 С. Це спричинило посуху і, як наслідок, пересихання джерел, зменшення рівня води
в річці, зменшення швидкості течії та заростання водойми водоростями.
Внаслідок кліматичних змін відбулась зміна термічного та льодового режиму річки.
Термічний і льодовий режими формуються під впливом трьох факторів: термічних,
морфометричних і антропогенних.
Термічні фактори визначають тепловий баланс водостоку протягом року.
Температура води відіграє велику роль у режимі ріки. Вона значною мірою визначає
льодові явища, біологічні і хімічні процеси, питні якості води, можливість її використання
для охолоджування. Температура води ріки змінюється як у часі, так і по довжині ріки і по
живому перерізу. Температура води слідує за температурою повітря. Водна маса володіє
значною тепловою інерцією, зміни температури води відбуваються більш повільно і більш
плавно, ніж зміни температури повітря. Суттєвий вплив на хід температурного режиму
здійснює характер живлення ріки. У зв’язку з тим, що температура повітря має добові і
річні коливання, які пов’язані зі зміною інтенсивності теплопотоків, відбуваються і
відповідні коливання температури води. Основним фактором, який визначає амплітуду
добових коливань температури води, є водність ріки. Чим вона більша, тим менші добові
коливання температури води [9, с.124].
Для спостереження за режимом річки в межах нашого населеного пункту, в районі
понтонної переправи (за 57,3 км від гирла) нами було встановлено водний пост (фото 5, 6).
Вище по течії ми фіксували зміни показників витрати води. За 2 роки спостереження за
річною зміною температури води в Інгулі слід зазначити, що у період посухи (липень –
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серпень) водність річки значно зменшується. Витрати води від 0,4 м3/с до 0,2 м3/с.
Амплітуди коливання температури в межах 10 – 20С. Значне підвищення температури води
в літній період, відсутність льодоставу – у зимовий, «зневоднення» Інгулу та
антропогенне навантаження призводить до інтенсивного «цвітіння» води. Рясне
«цвітіння» води в межах нашого села було зафіксовано в період з 13 по 27 липня 2019
року. За опитуванням мешканців нашого села вони не пригадували такого довготривалого
явища [32; 33; 34].

Фото 5. Місце розташування водного посту із зазначенням відстаней до найближчих будівель

Фото 6. Міст через р. Інгул водний пост (лівий берег, нижче мосту)
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«Цвітіння» води – це природне явище, яке проявляється в зміні забарвлення води
внаслідок масового розмноження мікроскопічних водоростей – фітопланктону. Вода з
прозорої стає мутнувато-зеленою, а незабаром і зовсім набуває яскраво- зеленого кольору.
Масове розмноження фітопланктону викликає зміну забарвлення води. Синьо-зелені
водорості поширені в стоячій воді, в ставах і ріках, що повільно течуть (фото 7 г). Якщо
вода починає «цвісти», вона набирає неприємного запаху, а риба потерпає від нестачі
кисню [34; 36; 37].
За результатами власного спостереження протягом зими 2018 – 2019 років в межах
Баштанського, Вітовського районів та міста Миколаєва Миколаївської області нестійкий
льодостав на річці спостерігали тричі (протягом 1 – 4 діб). Згідно географічного довідника
для Інгулу характерною була тривалість льодоставу від грудня до початку березня.
Взимку 2019 – 2020 років льодоставу не було зовсім.
Щоб дослідити вплив термічного фактору на розмноження фітопланктону ми
провели дослід. Опис досліду.
20 жовтня 2019 року було зроблено забір води з поверхневого шару води річки Інгул
(1, 5 км від гирла) (фото 7 а, 7 б). Дві проби, об’ємом 0,5 л. Одну ємність із водою
помістили на підвіконня під прямі сонячні промені. Вдень температура води сягала ~+ 25 0
– +260С. Вже за тиждень колір води змінився на жовтуватий, а на 10 день досліду колір
води став змінюватися на зеленкуватий. У воді почав утворюватися зелений осад, це і є
сам фітопланктон. В умовах кабінету біології під мікроскопом із збільшенням 20х20
спостерігали клітини фітопланктону(фото 7 в). З жовтня по березень проба знаходилась
при температурі повітря + 180 С, на підвіконні. З березня колір води почав змінюватися.
Розпочався період росту водоростей. За рік розмножилися водорості звичайні без ознак
«цвітіння» води (фото 7.2).
Друга проба знаходилась у прохолодному місці. За два місяці з’явився осад, однак
бурхливого розмноження фітопланктону не відбулось. У лютому посуд з водою помістили
у морозильну камеру і частково заморозили воду (імітація льодоставу). При подальшому
перебуванні проби в умовах першого зразка розвитку водоростей не відбулось (фото7.1).
Висновок: на розмноження фітопланктону суттєво впливає температурний показник
води. Період льодоставу в зимовий час сприяє самоочищенню річки.
Згідно спостереження за температурним режимом води в річці в межах міста
Миколаєва з 2007 року середньорічна температура води збільшилась на 40 С [17].
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Фото 7. Дмитро Катанов проводить дослід. а),б) забір води з поверхневого шару;
в) лабораторні дослідження «цвітіння» води; г) «цвітіння» води в гирлі Інгулу; 1) проба що
охолоджувалась; 2) розмноження водоростей - проба 2

РОЗДІЛ ІІ ТРАНСФОРМАЦІЯ ВОДОЗБІРНОГО БАСЕЙНУ У НИЖНІЙ ТЕЧІЇ
РІЧКИ ІНГУЛ
2.1. Картографічні дослідження зміни річкової системи Нижнього Поінгулля
На сьогодні до найбільш актуальних екологічних питань наукової діяльності людини
відносять дослідження екосистем, змінених унаслідок дії антропогенного чинника. Водні
екосистеми важливі для стабільного функціонування як господарсько-промислового, так і
енергетичного комплексів. Одним із типових прикладів антропогенного впливу на водні
екосистеми є трансформація річкових систем на каскади водосховищ.
За рівнем забезпечення теплом і вологою, характером ґрунтово-рослинного покриву
територія нашого дослідження лежить в Бузько-Дніпровській низовинній області
середньостепової

підзони

степової

посушливої

дуже

теплої

зони.

Відповідно

характерними для цієї місцевості є середньостепові рівнинні та схилово-височинні, а
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також лучні та болотні ландшафти. О. Маринич описує степові ландшафти як тип
рівнинних ландшафтів, що сформувалися в умовах недостатньої зволоженості й
достатньої кількості тепла на лесових породах і лесах. Характеризуються рівниннонизовинною і схилово-височинною поверхнею, розчленованою долинами, балками та
ярами, з великою кількістю степових подів на вододілах [12, с. 82-84]. Давнє господарське
освоєння території дослідження зумовлене формуванням поселень вздовж річок та
традиційним веденням сільського господарства. Тому степові ландшафти та геосистеми
річкових басейнів, які тісно пов’язані з системами розселення, господарством,
транспортною мережею, зазнали істотних антропогенних впливів у сучасних умовах.
Води річки використовуються у сільськогосподарському комплексі та для потреб
промисловості. Аналіз картографічного матеріалу за різні роки дає можливість
спостерігати за зміною річкової системи у нижній течії Інгулу. Нами було виявлено річки,
притоки Інгулу на території дослідження, це праві притоки – р. Мала (Мокра Тернівка), р.
Тернівка, водний потік у балці Зайцевського, р. Широка. Ліві притоки – потік балки
Глибока, балка Мар’їна, р. Добренька. За допомогою платформи GIS ми могли створити
моделі річкової системи річки Інгул (у нижній течії) (Таблиця 1).
Карта

Ставки

1

2

_

Карта Шуберта. Л
29-10. 1869 р.
Масштаб:
3 версти –
1 дюйм*
(фото 8.мал. 1)

_

_

_

Праві притоки\та балки Ставки
з водотоками (км)
4
3
р. Мала (Мокра)Тернівка
– постійний водотік,
Довжина річки
L-17,3 км
р. Тернівка, постійний
водотік, має три праві
притоки. Довжина річки
L - 28.3 км
Гідроспоруди: кам’яний
міст
балка
Зайцевського,
пересихаючий водотік
Довжина L - 9,44 км
р. Широка, постійний
водотік. Довжина
L - 7,28 км

_

_

_

_

Ліві притоки\та балки з
водотоками (км)

5
балка
Глибока
–
пересихаючий водотік
Довжина річки
L- 11 км
балка
Мар'їна,
пересихаючий водотік
Довжина річки
L- 8,3 км км
р. Добренька, постійний
водотік, має притоки
Довжина річки
L- 19,9 км
Гідроспоруди:
кам’яний
міст

-*верста – 1,0668 км, дюйм – 2,54 см
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Мал. 1 Схема річкової
системи Інгулу (від гирла до
с.
Михайло-Ларине)
за
картою Шуберта

1

Карта Шуберта. 1. Річка Добренька.

2

2. Річки Мала (Мокра) Тернівка
Мал. 2 Схема річкової системи Інгулу у
нижній течії
(за картою РККА 1935-1941)

16

2

_

Карта РККА
L-36 (А)
1935-1941 р.р
1:100000
(мал. 2)

_

_

3
р. Мала (Мокра)Тернівка
– Пересихаючий водотік у
верхів’ях річки, Довжина
річки L-3,7 км
Гирло – забудови,
залізниця та автошляхи
р. Тернівка, постійний
водотік, має три праві
притоки. Довжина річки
L – 28,3 км
Гідроспоруди: кам’яний
міст
балка
Зайцевського,
пересихаючий водотік
Довжина L - 9,44 км
р. Широка, постійний
водотік

4

_

_

_

5
балка Глибока –
пересихаючий водотік
Довжина річки
L- 9,5 км
балка Мар'їна,
пересихаючий водотік
Довжина річки
L- 6,2 км км
р. Добренька, постійний
водотік, має притоки
Довжина річки
L-19,9 км
Гідроспоруди: кам’яний
міст

Карта РККА. Зміни ландшафту у нижній течії річки Мала Тернівка: 1 –
побудовано залізницю; 2 автошляхи; 3. забудови в с. Тернівка; 4.5 забудова
заплави
17

Карта ГШ
L-36
1985-1991 р.р
1:50000

2

3

4

5

+

р. Мала Тернівка пересихаючий водотік у
верхів’ях, в середній
течії ставок, штучно
змінено рельєф гирло
змінено під забудову і
транспортні шляхи:
залізницю та
автодорогу
р.Тернівка пересихаючий водотік.
У верхів’ях ставки,
одна права притока.
Гідроспоруди:
кам’яний міст, греблі
балка Зайчевська – у
верхів’ях ставок, лісові
насадження.
р. Широка – річка
повністю зникла. У
верхів’ях ставок,
середня частина
заліснена.

+

балка Глибока, водотік
відсутній. У верхів’ях
гребля і ставок, в
середній частині
частково заліснена,
гирло – оранка та
автодорога

+++++

(мал. 3)

+
+

балка Мар'їна, водотік
відсутній, гирло
перетворене у
пасовище, розміщено
ферму

++
+++

р. Добренька. У
верхів’ях
пересихаючий водотік,
в середній течії ставки,
в нижній течії
постійний водотік

Мал. 3 Схема річкової системи Інгулу у нижній течії (за картою ГШ
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2
+
Інформаційнодовідкова вебсистема обліку
об’єктів водного
фонду
Миколаївської
області

+++
++

+

3

4

р. Мала Тернівка,
пересихаючий водотік у
верхів’ях, в середній течії
стічний ставок
р.Тернівка - постійний
водотік. У верхів’ях ставки,
дві праві притоки, в гирлі
+++
ставок з водовідвідним
каналом.
Гідроспоруди: кам’яний та
залізничний мости, греблі

5
р. Добренька. У верхів’ях
пересихаючий водотік, в
середній течії ставки, в
нижній течії пересихаючий
водотік

р. Широка, у верхів’ях
ставок

За час роботи наша група опрацювала картографічний матеріал з 34 мап різних часів.
Остаточну схему Інгулу в нижній течії отримали з інформації дистанційного зондування
Землі. На фото 8 показано схему за формами рельєфу із зазначенням довжини балок

Фото 8. Схема річки Інгул (за знімком з космосу).
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2.2. Польові дослідження
З метою візуального обстеження території у 2019 та 2020 роках було проведено три
краєзнавчі експедиції.
2.2.1. Польові дослідження річок Тернівка та Мала Тернівка
Навесні 2019 року було обстежено правобережжя Інгулу: долини річок Широка,
Тернівка та Мала Тернівка.
Річка Мала Тернівка, притока річки Тернівка. Довжина становить 11,7 км. Бере
початок у Новоодеському районі Миколаївської області. Імовірне місце витоку
знаходиться на 40 м над рівнем моря. Було обстежено ділянку в нижній течії до відмітки
4,5 км від гирла. Далі – заборонена зона. Під час обстеження водотік був відсутній. Окремі
ділянки були заболочені із острівцями очерету. Ширина заплави в гирлі 0,18 км. Схили
пологі. По обидва береги на 2,5 км розташовано с. Тернівка. Заплаву перетинає траса
державного значення Е 58. По дну балки прокладено залізницю. За знімком Google map
можна оглянути територію. В середній течії балки є кар’єри з видобутку вапняку,
заліснені ділянки. Правий берег більш зрізаний ярами. У верхів’ях ставок, чистого
водотоку не має, річище заросло очеретом. За допомогою ресурсу nakarte.me створили
висотний профіль, відповідно дізналися, що перепад висоти верхньої точки балки та дна
коливається від 2,4 до 5,7 м. Схили пологі (фото 9).
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Фото 9 Територія річки Мала Тернівка та висотний профіль

Річка Тернівка. Історична довідка: «Обер-інтендант С.І. Афанасьєв підготував плани з
будівництва верфі. У рапорті Г.О. Потьомкіну він вказував, що на річці Тернівці можна
розмістити Мале Адміралтейство з його службами. Розглядалася можливість
спорудження доку з ремонту суден. У квітні 1790 року Потьомкін розпорядився
спорудити док на річці Тернівці, якщо дозволить глибина. Глибина не дозволила, плани
залишилися тільки на папері [2, с. 4].
Річка бере початок з балки Тернівка на висоті 80,7 м н.р.м. Довжина річки 40,6 км. У
верхів’ях балки Скоблик, на час експедиції річище було наповнене водою (ширина до
10 м, глибина до 0,5 м). В середній течії дві гідроспоруди, що створюють каскад з двох
ставків. Площа дзеркала верхнього 79 800 м2, нижнього 132 000 м2 (фото 9). Ці водойми
теж використовують для розведення риби та рекреації (на нижньому розташовано базу
відпочинку «Золота підкова» фото 10). Нижче греблі водотік відсутній.
Фото 9. Схема верхів’я Тернівки

База відпочинку
Золота підкова

Фото 10. Вид на нижній ставок
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Річку Тернівка мав би підживлювати потік балки Новоінгульська. Однак там теж
каскад з двох ставків. У 18 столітті поблизу с. Кандибине розташовувалась поштова
станція. До сьогодення залишилися рештки облаштування джерела, вкрита бруківкою
частина дороги та старий кам’яний міст через тодішню річку. Джерела доволі потужні.
Під час нашого перебування ми відмітили три джерела, що зливаються у потічок та
напувають Кандибінський ставок (фото 11). Жителі розповіли, що це місце вони
називають Фонтан. У 80-ті роки минулого століття тут пробили скважину і побудували
водопровід до сільських будинків, місце облаштували лавами, насадили верби, провели
освітлення.

Сьогодні

це

місце

занедбане,

вода

має

гіркуватий

смак.

Нижче

с. Новоматвіївське заплава річки Тернівка повністю зникає (фото 12) на території
військового полігону, рельєф суттєво змінено. Потічок з’являється в районі с. Капустяна
Балка і разом з численними джерелами наповнює Тернівський ставок.

Залишки споруди
поштової станції
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Фото 11. Село Кандибине Новоодеського району.
«Река была», – розповідає житель с. Тернівка, «одна генерально протекала от
Капустино (с. Капустяна Балка, прим. авт.), через пруд, и через так называемое старое
русло соединялась с тем, что мы сейчас называем каналом. И ставок и канал, это
гидросооружение на основе, отведенной для строительства моста реки (залізничний міст,
прим. авт.). Еще в 60-х место строительства моста называли «мусострой» и там была
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глубина около двух метров. Мая бабка рассказывала, что курсировал катер ТемводКапустино. А вторая речка, проходила параллельно железной дороге, место слияния было
в районе гнезда аиста. Другую речку называли Мокрая Терновка, она запрудена в районе
полигона на широте аэропорта. Как-то так» [38].

Фото 12. Річкова долина зниклої річки Тернівка
2.2.2. Польові дослідження річки Добренька
У червні 2020 року нами було обстежено балку Добренька. На старих картах вище
с. Виноградівка позначено річку Добренька, ліву притоку Інгулу. Довжина річки (по
рельєфу) становить 18,3 км. Витік на висоті 74 м н.р.м. На інтерактивній карті сайту
інформаційно-довідкової системи обліку об’єктів водного фонду Миколаївської області на
річці Добренька позначено греблю та один ставок (фото 13.1). На інтерактивній карті
сайту Water Risk Filter теж позначено річку Добренька та один ставок [26] (фото 13.2).
Для довідки: Water Risk Filter це перший онлайн-додаток для кількісної оцінки ризиків,
пов'язаних з водоспоживанням у всіх галузях промисловості по всьому світу. Під час
нашої експедиції було зафіксовано, що: річище притоки добре читається в гирлі балки
Добренька; гирло річки у вигляді дельти шириною 1,32 км, ділиться на багато рукавів (за
Google map «читається» 5); під час експедиції водотоки відсутні; глибина річищ близько
1 м, донні поклади у вигляді мулу, деякі ділянки із заростями очерету (фото 14).
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1

2

Фото 13 Карти 1 - інформаційно-довідкової системи

2 - Water Risk Filter

Фото 14. Гирло річки Добренька.
За 700 м вище дно балки заросло очеретом та чагарником. Схили балки теж заліснені,
переважно росте сосна та акація. За 2,5 км від гирла споруджено греблю. Греблю
перебудовано з кам’яного мосту (фото 15), схожого на той, що ми бачили біля
с. Кандибине.
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Фото 15 Гребля на нижній водоймі р. Добренька
Вище греблі стічний ставок. В червні випало багато дощів, водойма повністю
наповнена, тому відбувається скид води. Однак її недостатньо, щоб наповнити річище.
Площу дзеркала водойми визначили картографічним методом. Вона дорівнює приблизно
116 200 м2. Як з’ясувалось – це нижня водойма. Далі каскад з трьох ставків. Площа
дзеркала середнього 237 600 м2, верхнього 73 800 м2. Водойми приватної форми власності,
використовуються для розведення риби та рекреації (фото 16).

Фото 16. Каскад ставків на річці Добренька
25

З розмови з рибалками ми дізнались, що ставки глибокі, однак рибалки відмічали
неприємний запах гниття. За останні 7 років воду не спускали. У нижній водоймі водиться
карась, короп. У середньому розводять товстолоба.
З урахуванням картографічного матеріалу та візуального обстеження ми виділили та
обрахували фактично втрачену площу поверхневого водозбору річки Інгул.
ВИСНОВКИ
Незважаючи на те, що Інгул є однією з основних водних артерій Миколаївської та
Кіровоградської областей наукових досліджень басейну річки дуже мало. Переважно вони
стосуються геологічної будови. У роботі було вперше здійснено комплексне обстеження
території басейну Інгулу (у нижній течії), створено сучасну схему річки Інгул (в межах
території дослідження), проаналізовано і доведено, що територія поверхневого стоку
басейну річки Інгул зазнала істотних змін. Нами було досліджено територію у нижній
течії, однак аналогічні зміни характерні по всій довжині річки. Група виконала всі
поставлені краєзнавчі завдання та досягла мети. За нашими дослідженнями ми дійшли
висновку, що територія поверхневого стоку, а відповідно, і басейну річки Інгул (у нижній
течії) піддалася суттєвим змінам. До причин трансформації слід віднести: збільшення
антропогенного навантаження на територію водозбору та кліматичні зміни.
Антропогенне навантаження. Нами встановлено, що зміна ландшафтів відбулась у
другій половині ХХ століття. В басейні річки Інгул переважають агро ландшафти, це
підтверджується в нашій роботі аналізом супутникових знімків (Додаток 2). При цьому, за
нашими даними, частка ріллі залишалася без змін протягом останніх 20 років, а частка
селітебних ландшафтів (територій, занятих населеними пунктами) значно зросла,
переважно за рахунок трансформації трав'янистих комплексів (лук, болотистих територій,
пасовиськ тощо) (фото 17, ділянка с. М-Ларине та Пересадівка).

Фото 17. Фрагмент кадастрової карти України.
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Ділянки заплави відведеня під городи

Переважна більшість річок і водойм басейну Інгулу деградує через надмірне
антропогенне навантаження, має регульований стік, або взагалі – малі річки зниклі
внаслідок будівництва гребель. Створення безлічі ставків у непридатних для цього
кліматичних умовах призвело до замулення джерел і малих річок.
Кліматичні зміни. Результати дослідження свідчать про те, що, внаслідок
кліматичних змін, спостерігається тенденція щодо збільшення середньорічної температури
повітря і очкується її підвищення у майбутньому. Також визначається зменшення
середньорічної кількості опадів. Водночас за рахунок штучних водойм збільшується
площа випаровування, а відповідно – зменшується величина стоку.
Відповідно, наслідками трансформації стало фактичне зменшення площі водозабору
і зменшення у басейні річки Інгул (фото 18).

Фото 18 Карта території
фактичного водозабору
Інгулу у нижній течії
В умовах кліматичних змін потрібна нова державна політика управління водними
ресурсами, але і пересічні громадяни мають можливість вплинути на вирішення проблем.
Під час публічних виступів на конференціях, читаннях, форумах ми привертаємо увагу до
проблем, що пов’язані з річкою Інгул. Так було представлено доповіді:


ХІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Мій рідний край, моя земля очима

сучасників». 13-14 листопада 2020 року. м. Миколаїв. Терлецька Катерина дослідження
«Оцінка та моніторинг штучних водойм на притоках річки Інгул (нижня течія)»


ХІ Всеукраїнська краєзнавча конференція «Мій рідний край, моя земля очима

сучасників». 13-14 листопада 2020 року. м. Миколаїв. Редькіна Олександра дослідження
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«Особливості гідрологічного режиму річки Інгул на ділянці місто Миколаїв – село
Михайло-Ларине»


ХІІІ Миколаївські міські екологічні читаннях «Збережемо для нащадків».

27 листопада 2020 року. м. Миколаїв. Пошуково-дослідницька група представила
дослідження «Екологічні проблеми річки Добренька» (фото 19).

Під час літньої експедиції ми на собі відчули, що таке нестача питної води, і як
можна економити воду. Відчули, як це класно, після тривалого дня походу купатися в
річці, ловити рибу, спостерігати за птахами, що заселяють влітку зарості очерету.
Жахливо усвідомлювати, що наша річка може зникнути. Зникнути не через 300, 200, 100
років, а за нашого життя. Бажання щось зробити заради порятунку нашої річки об’єднало
нас з батьками. Ми разом розчистили та впорядкували джерело на околицях нашого села.
(Фото 20) та розчищали джерела під час подорожей. Взяли участь у акції «Чисті береги».
Фото 20.
а) джерело до упорядкування;
б) джерело після упорядкування

Всі матеріали наших досліджень: фото, презентації, таблиці, викладено у відкритому
доступі в мережі Інтернет. Їх можна використовувати на уроках географії, позакласних
заходах, при плануванні пішохідних та водних подорожей нашим краєм (QR).
В газеті «Вечірній Миколаїв» та «Вітовські вісті», на сторінках соцмереж публікувалися
замітки про наші дослідження (Додаток 3)
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Додатки
Додаток 1
Фрагмент таблиці «Аналіз показників погоди за 2007 – 2019 роки.
За точку спостереження м. Миколаїв. Повний варіант за посиланням
Миколаїв
2007
Температура
t 0C
Атм. Тиск
Мм/Рт.ст

Середньомісячні
показники

ЛИПЕНЬ

1

2

3

4

5

6

7

22

23

24

24

22

20

20

25

756

755

754

751

745

748

751

753

Швидкість вітру

3м/с

4м/с

5м/с

4м/с

7м/с

5м/с

5м/с

Напрям

Пв Сх

Пв

Пв Зх

Пв Зх

Пв

Пв Зх

Зх

хмарність

Мінлива Мінлива Ясно

Ясно

Ясно

Мінлива Мінлива

4м\с
пв зх
20 ясно

2008
Температура
t 0C
Атм. Тиск
Мм/Рт.ст

22

20

22

24

21

20

22

23

754

753

752

750

747

749

755

752

Швидкість вітру

2м/с

5м/с

4м/с

4м/с

4м/с

5м/с

2м/с

Напрям

Пн

Пн

Пн

Пв Зх

Пв

Зх

Пн

хмарність

Мінлива Мінлива Мінлива Мінлива Хмарно

Мінлива Мінлива

4м\с
пн
7 ясно

2009
Температура
t 0C
Атм. Тиск
Мм/Рт.ст

25

25

25

24

24

23

23

24

757

755

750

747

746

749

752

753

Швидкість вітру

6м/с

3м/с

2м/с

3м/с

4м/с

3м/с

3м/с

Напрям

Пн Сх

Пн Сх

Пн

Пн

Пн

Пн Зх

Пв

Ясно

Ясно

Ясно

Мінлива Мінлива Мінлива Мінлива

хмарність

4м\с
пн
7 ясно
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Додаток 2
Територія басейну р. Добренька. Знімки з супутників

Дані з супутника Landsat 4-5 TM Level 1
За 01.04.2001

Дані з супутника Landsat 8 OLI TIRS C 1 Level 1
за 18.04.2013

Дані з супутника Landsat 4-5 TM Level 1
За 26.10.2001

Дані з супутника GLOBAL LEND Syrvey
за 13.06.2010
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Додаток 3

Стаття в газеті «Вечірній Миколаїв»,
від 26.07.2020

Замітка на сторінці ФБ
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