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Проведено типізацію поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів 
та загальною мінералізацією води, за сполуками азоту, органічними речовинами (за БСК5), 
розчиненим у воді киснем. Продемонстровано вплив природних чинників на формування 
та просторовий розподіл зазначених гідрохімічних параметрів. Виявлено закономірності 
розподілу біогенних та органічних речовин у воді приток Південного Бугу.
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Вступ

Південний Буг – третя за довжиною річка 
України і найбільша, яка тече винятково її те-
риторією (Хмельницька, Вінницька, Кіровоград-
ська, Одеська та Миколаївська області). Площа 
басейну річки – 63700 км², довжина 806 км. Про-
тікає центральними й південними областями 
країни через фізико-географічні зони лісостепу 
та степу [8, 12].

У басейні Південного Бугу протікає 6594 річ-
ки. Здебільшого це малі річки довжиною мен-
ше ніж 10 км, 15 річок мають протяжність понад 
100 км. Пункти спостереження за хімічним скла-
дом (у мережі ДСНС України) розташовано на 
річках Рів, Соб, Кодима, Синюха, Велика Вись, 
Ятрань, Чорний Ташлик, Мертвовід та Інгул.

Кліматичні умови завдяки значній протяж-
ності території змінюються від помірно конти-
нентальних у верхів’ї та середній частинах до по-
сушливих у південній частині басейну. Середня 
багаторічна температура у верхній та середній 
частинах басейну коливається в межах від 7,1 до 
8,1° С. Річна норма опадів тут змінюється від 670 
до 550 мм, поступово зменшуючись на південь. 
Середньорічна температура нижньої частини 
басейну більша і коливається від 8 до 10  С, на-
томість річна кількість опадів зменшується до 
470-540 мм [7, 8].

Живлення поверхневих вод Південного Бу-
гу відбувається за рахунок талих вод у весняний 
і зимовий періоди та дощових опадів у період 
літньо-осінньої межені. Підземний стік в басей-
ні незначний, проте в меженний період підземні 
води також є джерелом живлення річок басейну 

[9]. Мінералізація підземних вод басейну залеж-
но від порід залягання та глибини змінюється від 
0,6 г/дм3 до 1,5 г/дм3, склад – з гідрокарбонатно-
кальцієвого у верхній та середній частинах до 
сульфатно (хлоридно)-гідрокарбонатно-кальціє-
вого в нижній частині басейну [1, 14].

Ґрунтовий комплекс як середовище з пев-
ним хімічним складом та властивостями також 
впливає на формування та динаміку компонентів 
хімічного складу та якість поверхневих вод дослі-
джуваного басейну. Ґрунти у верхній частині ба-
сейну представлено чорноземами типовими ма-
логумусними, які в південно-східному напрямку 
змінюються на світло-сірі та темно-сірі опідзоле-
ні. Характерною особливістю чорноземів цього 
типу є глибокий гумусовий шар (до 100-120 см), 
карбонати залягають на невеликій глибині. Уміст 
гумусу й насиченість основами поступово змен-
шуються від верхніх горизонтів до глибших. Уна-
слідок зернистої структури верхнього горизонту 
цих ґрунтів втрати вологи шляхом випаровуван-
ня порівняно невеликі. Для світло-сірих ґрунтів 
характерний малопотужний гумусовий горизонт 
(15-20 см) світло-сірого кольору, як і гумусово-
елювіальний, що відрізняється сланцюватою або 
плитчастою структурою. Уміст гумусу від 1,5-3 % 
до 5 %, в його складі переважають фульвокисло-
ти, що обумовлює кислу реакцію ґрунтів цього 
підтипу [2, 8].

Басейн р. Південний Буг характеризується 
високим рівнем господарської діяльності. Насе-
лення регіону становить 8 % від загального на-
селення України. Водозбір річки відзначається 
високим ступенем сільськогосподарського осво-
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єння – сільськогосподарські угіддя в загальній 
площі басейну становлять 81 %. Господарська ді-
яльність зумовила зменшення площ незайманих 
природних ландшафтів, в результаті чого в басей-
ні активізувались ерозійні процеси. Щорічний 
змив ґрунту веде до втрат гумусу, надходження у 
водне середовище сполук азоту та фосфору, що 
призводить до зниження родючості ґрунтів, по-
гіршення якості води та водного режиму річок.

Зазначені вище чинники суттєво впливають 
на формування хімічного складу та якість по-
верхневих вод басейну, дослідження динаміки 
яких у просторі та часі є метою цієї роботи.

Результати та їх обговорення

Головні іони та мінералізація. Для загальної 
мінералізації води річок басейну Південного Бу-
гу характерна природна зональність та переваж-
но гідрокарбонатно-кальцієвий склад. Винятком 
є р. Мертвовід, в складі якої домінують сульфатні 
іони та іони натрію. Для виявлення просторових 
особливостей розподілу мінералізації води та по-
дальшого детального вивчення хімічного складу 
поверхневих вод басейну було проведено їх типі-
зацію за величиною суми іонів. 

На основі проведеної типізації (обирали що-
річні строкові дані) воду річок басейну Півден-
ного Бугу за величиною загальної мінералізації 
поділено на 4 групи таким чином:
1)  річки верхньої частини басейну – Соб, Рів, 

Бужок. Мінералізація води річок коливається 
від 160 до 840 мг/дм3 з середньобагаторічним 
значенням 480 мг/дм3;

2)  річки середньої частини басейну – Ятрань, 
Савранка, Синюха, Велика Вись, у воді 
яких уміст головних іонів перебуває в межах 
280< ∑і >1200 мг/дм3, середня концентрація 
– 708 мг/дм3;

3)  річки з мінералізацією води від 420 до 1555 
мг/дм3 – Кодима, Інгул, середньобагаторічне 
її значення – 938 мг/дм3;

4)  річки нижньої частини басейну, де вміст 
головних іонів у воді від 470 до 2300 мг/дм3 
(з середньобагаторічною концентрацією 
1100 мг/дм3) – Чорний Ташлик, Мертвовід 
(рис. 1).
Найменші величини мінералізації води при-

таманні річкам верхів’я басейну. Унаслідок до-
статньої кількості опадів, невисоких середньо-
річних температур повітря втрати вологи на ви-
паровування несуттєві і більша частина опадів 
формує поверхневий стік річок верхів’я басейну. 
Розташування території в межах Подільської ви-
сочини з відмітками 399-120 м сприяє швидшо-
му надходженню атмосферних опадів до руслової 

мережі та формуванню хімічного складу води з 
незначною мінералізацією.

Підземні води верхів’я басейну, яким нале-
жить вагома роль у живленні під час меженного 
періоду, характеризуються глибинами залягання 
від одиниць до 30-75 м і загальною мінераліза-
цією не більше ніж 0,7 г/дм3.

Рис. 1. Мінералізація річок басейну Південного 
Бугу 

Дещо вищою є мінералізація поверхневих вод 
середньої частини басейну. Зменшення кількос-
ті опадів (до 500 мм), зростання середньорічної 
температури повітря (до +10° С) та зменшення 
похилу поверхні сприяє зростанню величини 
випаровування, унаслідок чого зменшується за-
гальна кількість вологи, що надходить до русло-
вої мережі.

Глибина залягання підземних вод тут не пере-
вищує 15 м, загальна мінералізація сягає 1,5 г/дм3, 
що сприяє підвищенню останньої в річкових во-
дах під час живлення в меженний період. За скла-
дом підземні води переважно гідрокарбонатно-
кальцієві.

Найбільшою мінералізацією характеризують-
ся річки нижньої частини досліджуваного басейну 
(3 та 4 група). Значення мінералізації води річок 
перебувають на межі гранично-допустимих кон-
центрацій для питного водопостачання (ГДКпит), 
а для води р. Мертвовід незначно перевищують 
їх. Територія нижньої частини басейну Півден-
ного Бугу розташована в межах степової зони, 
кліматичні умови якої характеризуються річною 
кількістю опадів не більше ніж 400 мм та серед-
ньорічними температурами на 3-4° С більшими, 
ніж у верхів’ї басейну. Втрати вологи на випаро-
вування є суттєвішими, а розташування цієї час-
тини території в межах Причорноморської низо-
вини сприяє більшій інфільтрації вологи, унаслі-
док чого розбавлення річкових вод є незначним. 
У результаті зростання величини випаровування 
й транспірації води рослинним покривом осно-



48 Íàóêîâ³ ïðàö³ ÓêðÍÄÃÌ², 2015, Âèï. 267

Ã²ÄÐÎÕ²Ì²ß,  ßÊ²ÑÒÜ  ÂÎÄÈ

вна частина ґрунтової вологи витрачається не на 
стікання схилами ґрунтових горизонтів, а на по-
повнення верхніх, посушливіших шарів ґрунту 
[1, 4]. Крім того, треба враховувати й гідрогеоло-
гічні особливості, а саме, живлення підземними 
водами більшої мінералізації. Глибини залягання 
підземних вод цієї частини басейну коливають-
ся від 3-10 м у долинах річок до 160 м на водо-
ділах, склад коливається від гідрокарбонатно-
кальцієвих до сульфатно-хлоридних, а загальна 
мінералізація від 1 до 7 г/дм3 [9, 14].

Просторовий розподіл загальної мінераліза-
ції води басейну Південного Бугу представлено 
на рис. 2.

Рис. 2. Середні значення загальної мінералізації 
поверхневих вод басейну Південного Бугу

Відповідно до класифікації Альокіна О. О. 
поверхневі води басейну належать до гідро-
карбонатного класу групи кальцію. Уміст іонів 
HCO3

-  майже для всіх річок басейну є доміную-
чим у складі та змінюється несуттєво. За вмістом 
гідрокарбонатних іонів річки басейну можна по-
ділити на такі групи:
1)  річки, де вміст іонів HCO3

- в межах від 193 до 
500 мг/дм3 з середньорічними концентрація-
ми до 290 мг/дм3 – Рів, Бужок;

2)  річки з концентраціями іонів 
160 > HCO3

- < 600 мг/дм3 з середньобагаторіч-
ним умістом до 350 мг/дм3 – Соб, Мертвовід, 
Ятрань, Інгул;

3)  річки, у воді яких уміст іонів HCO3
- перебував 

у межах від 150 до 650 мг/дм3, а середньобага-
торічні концентрації становили 414 мг/дм3 – 
Синюха, Чорний Ташлик, Савранка, Кодима, 
Велика Вись (рис. 3-4).

Рис. 3. Уміст гідрокарбонатних іонів у воді річок 
басейну Південного Бугу

Рис. 4. Середні значення гідрокарбонатних іонів у 
поверхневих водах басейну Південного Бугу

Незначна амплітуда коливань іонів HCO3
- по-

яснюється особливостями літологічного складу 
підстильних порід, основою яких є гранітогней-
си, які на пригирловій ділянці змінюються гли-
нами, пісками та пісковиками з проверстками 
мергелів та вапняків [10, 11]. Крім того, достатня 
кількість опадів у верхній та середній частинах 
басейну створює промивний режим ґрунтів на 
цій території.

Посушливий клімат степової зони сприяє 
концентруванню та накопиченню розчинених 
солей у ґрунтових водах унаслідок посиленого 
випаровування, дуже повільного руху останніх 
та постійного надходження розчинених солей 
із верхніх горизонтів ґрунтів. Для сульфатних 
(SO4

2-) та хлоридних (Cl-) іонів найвищі серед-
ньорічні значення були характерні саме для вод 
річок Інгул, Чорний Ташлик та Мертвовід степо-
вої зони басейну (рис. 5-6).
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Рис. 5. Уміст сульфатних іонів у воді річок басейну 
Південного Бугу

Рис. 6. Уміст хлоридних іонів у воді річок басейну 
Південного Бугу

За вмістом сульфатних іонів у басейні можна 
виділити такі групи річок:
1) річки зі вмістом іонів SO4

2- від 15 до 
100 мг/дм3, з середньорічними концентраці-
ями до 33 мг/дм3 – Бужок, Рів, Соб;

2) річки, де концентрація іонів SO4
2- колива-

ється від 15 до 240 мг/дм3, з середньобагато-
річною концентрацією 71 мг/дм3 – Ятрань, 
Савранка;

3) річки зі значеннями іонів SO4
2- в межах 20-570 

мг/дм3 з середнім умістом 137 мг/дм3 – Синю-
ха, Велика Вись, Кодима, Інгул;

4) річки з концентрацією іонів SO4
2- від 54 до 

1012 мг/дм3 із середнім умістом до 315 мг/дм3 
– Чорний Ташлик, Мертвовід.
Поверхневі води басейну за вмістом хлорид-

них іонів було згруповано таким чином:
1) річки з концентрацією іонів Cl- у межах 15-

109 мг/дм3 – Бужок, Соб, Савранка, Рів, 
Ятрань – середньобагаторічна концентрація 
дорівнювала 31 мг/дм3;

2) річки, де вміст іонів Cl- перебував у межах від 
20 до 190 мг/дм3, з середньою концентрацією 
до 60 мг/дм3 – Велика Вись, Синюха, Коди-
ма, Чорний Ташлик;

3) річки з інтервалом коливання вмісту іонів Cl- 

від 45 до 500 мг/дм3, з середньобагаторічним 
значенням 132 мг/дм3 – Інгул, Мертвовід.
Картосхеми розподілу сульфатних та хлорид-

них іонів у поверхневих водах досліджуваного ба-
сейну представлено на рис. 7-8.

Рис. 7. Середні значення сульфатних іонів у поверх-
невих водах басейну Південного Бугу

Рис. 8. Середні значення хлоридних іонів у поверх-
невих водах басейну Південного Бугу

Домінування в хімічному складі іонів каль-
цію притаманне слабкомінералізованим річкам 
з переважно сніговим та дощовим живленням. 
Це характерно для більшості річок басейну Пів-
денного Бугу.

У складі більш високомінералізованих вод 
(річки Інгул, Мертвовід та Чорний Ташлик) уміст 
іонів кальцію знижується, поступаючись натріє-
вим іонам [1, 12].

Типізація річок басейну Південного Бугу за 
вмістом іонів Са2+ має такий вигляд:
1) річки Ятрань, Синюха та Велика Вись, у воді 

яких концентрації іонів кальцію перебували 
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в межах від 17 до 163 мг/дм3, середньорічний 
уміст дорівнював 65 мг/дм3;

2) річки з концентраціями досліджуваних іонів 
від 20 до 200 мг/дм3 та середньорічними зна-
ченнями до 74 мг/дм3 – Рів, Бужок, Соб, Сав-
ранка;

3) річки зі вмістом іонів кальцію від 25 до 
239 мг/дм3 та середньобагаторічною концен-
трацією до 86 мг/дм3 – Чорний Ташлик, Ко-
дима, Інгул;

4) річка Мертвовід, у воді якої вміст іонів Са2+ 
перебував у межах від 26 до 260 мг/дм3, а серед-
ньорічні концентрації зростали до 108 мг/дм3 
(рис. 9-10).

Рис. 9. Уміст іонів кальцію у воді річок басейну Пів-
денного Бугу

Рис. 10. Середні значення іонів кальцію в поверх-
невих водах басейну Південного Бугу

Іони магнію рідко домінують у хімічному 
складі поверхневих вод басейну. Уміст їх на рівні 
1,4 ГДКпит був характерний лише для р. Мерт-
вовід. Типізація досліджуваних річок басейну за 
вмістом іонів Mg+ має такий вигляд:
1) річки зі вмістом іонів магнію в межах від 7 до 

71 мг/дм3 – Рів, Соб, Бужок, середньорічні 
концентрації сягали 22 мг/дм3 ;

2) річки, у воді яких кількість іонів Mg+ зміню-
валася з 10 до 95 мг/дм3 із середньобагаторіч-
ною концентрацією до 40 мг/дм3 – Ятрань, 
Савранка, Інгул, Велика Вись, Кодима, Си-
нюха;

3) річки з концентраціями іонів магнію в межах 
15-127 мг/дм3 та середнім умістом до 60 мг/дм3 

– Чорний Ташлик, Мертвовід (рис. 11-12).

Рис. 11. Уміст іонів магнію в поверхневих водах ба-
сейну Південного Бугу

Рис. 12. Середні значення іонів магнію в поверхне-
вих водах басейну Південного Бугу

У наймінералізованіших притоках Півден-
ного Бугу (Інгул, Мертвовід та Чорний Ташлик) 
порівняно з іншими притоками спостерігалися 
зміни в катіонному складі – домінуюче місце 
посідали іони натрію. Уміст іонів Na+ в межах 
басейну характеризувався більшою амплітудою 
абсолютних значень і змінювався від 20 мг/дм3 у 
річках лісостепової зони до 100-110 мг/дм3 у пів-
денній частині басейну (рис. 13).
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Рис. 13. Середні значення іонів натрію в поверхне-
вих водах басейну Південного Бугу

За вмістом іонів Na+ річки басейну Південно-
го Бугу було протипізовано таким чином:
1) річки, зі вмістом іонів натрію в межах від 9 

до 147 мг/дм3 – Соб, Рів, Бужок, Ятрань. Се-
редньобагаторічна концентрація становила 
30 мг/дм3;

2) річки з концентрацією іонів Na+ в межах 16-
257 мг/дм3 та середнім вмістом до 58 мг/дм3 
– Савранка, Синюха, Велика Вись, Кодима;

3) річки, де вміст іонів натрію змінювався від 20 
до 368 мг/дм3 – Чорний Ташлик, Мертвовід, 
Інгул, середні концентрації сягали 122 мг/дм3 
(рис. 14).

Рис. 14. Уміст іонів натрію у воді річок басейну Пів-
денного Бугу

Загальний уміст калію в поверхневих водах 
басейну перебував у межах 6-50 мг/дм3. Наймен-
шим умістом характеризувалися води верхньої 
частини басейну – Рів, Соб, Бужок, найбільшим 
– річки Інгул та Чорний Ташлик (рис. 15).

Рис. 15. Середні значення іонів калію в поверхне-
вих водах басейну Південного Бугу

Типізація річок басейну Південного Бугу за 
кількістю калію у воді виглядає так:
1) річки Соб, Рів та Бужок зі вмістом іонів калію 

в межах від 2 до 38 мг/дм3 і середньобагато-
річними концентраціями до 10 мг/дм3;

2) річки, у воді яких концентрація іонів К+ змі-
нювалася з 4 до 116 мг/дм3, середньобагато-
річні концентрації дорівнювали 28 мг/дм3 – 
Ятрань, Савранка, Синюха, Кодима, Велика 
Вись, Мертвовід;

3) річки Інгул та Чорний Ташлик, де вміст іонів 
калію перебував у межах 5-95 мг/дм3, а серед-
ньорічні концентрації становили 30 мг/дм3 
(рис. 16).

Рис. 16. Уміст іонів калію у воді річок басейну Пів-
денного Бугу

Кисневий режим

Поверхневі води Південного Бугу вирізня-
ються високою насиченістю розчиненим киснем. 
Чинником, що сприяє покращенню кисневого 
режиму, є наявність порожистих ділянок, де від-
бувається перемішування води [3, 6, 10].

Проведені дослідження кисневого режиму рі-
чок басейну Південного Бугу показали, що бага-
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торічні концентрації розчиненого О2 перебували 
на рівні 10-13 мг/дм3. Згідно з проведеною типі-
зацією річок басейну Південного Бугу за серед-
нім умістом кисню виділено такі групи:
1) річки І групи, у яких уміст О2 у воді дорівню-

вав 5-16 мг/дм3 – Бужок, Інгул;
2) річки ІІ групи зі вмістом розчиненого О2 в 

межах 9-16 мг/дм3 – Рів, Соб;
3) річки ІІІ групи, де концентрації кисню змі-

нювалися від 10 до 17 мг/дм3 – Мертвовід, 
Чорний Ташлик, Велика Вись, Савранка, Си-
нюха, Ятрань, Кодима (рис. 17).

Рис. 17. Уміст розчиненого кисню у воді річок ба-
сейну Південного Бугу

Найменшим середньобагаторічним умістом 
розчиненого кисню характеризувалися річки Бу-
жок та Інгул – 9,8 мг/дм3.

Природний водний стік р. Бужок незначний, 
улітку зменшується вміст розчиненого О2 до 
4-5 мг/дм3, що пояснюється його витрачанням 
на окиснення органічних речовин на фоні змен-
шення розчинності з підвищенням температури. 
За період спостережень відзначено одиничні ви-
падки зниження кисню до 4 мг/дм3.

Порівняно невисокі концентрації О2 для р. Ін-
гул (рис. 18), окрім впливу природних чинників, 
пояснюються надходженням стічних вод різного 
ґенезу з м. Кіровоград, що містять у складі ОР, на 
окиснення яких і витрачається кисень.

Щодо величини насичення киснем, то най-
менший відсоток (88-92 %) був характерний для 
води річок Бужок та Інгул, де зафіксовано й най-
менші концентрації розчиненого О2. Найбіль-
ше насичення киснем (111 %) було притаманне 
р. Савранка (рис. 19).

Незважаючи на відносно невеликий уміст у 
природних водах, органічна речовина відіграє 
важливу роль у біохімічних процесах і значною 
мірою визначає біологічну продуктивність по-
верхневих вод та якість води. Уміст ОР в поверх-
невих водах Південного Бугу характеризували за 
непрямим показником – БСК5, величина якого 

не повинна перевищувати 3,0 мг О2/дм3 [5, 12]. 
Для переважної більшості річок досліджуваного 
басейну концентрації ОР відповідали зазначено-
му рівню. Для річок Кодима, Савранка та Соб по-
казник БСК5 перебував у межах 3,0-3,4 мг О2/дм3, 
а для р. Чорний Ташлик та Бужок був найбіль-
шим – 4,4 та 4,8 мг О2/дм3 відповідно (рис. 20).

Рис. 18. Середній уміст розчиненого кисню у воді 
річок басейну Південного Бугу

Рис. 19. Насичення киснем поверхневих вод басей-
ну Південного Бугу

Рис. 20. Уміст органічної речовини (за БСК5) у воді 
річок басейну Південного Бугу
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Для річок Чорний Ташлик та Бужок найви-
щі строкові концентрації ОР (до 8 мг О2/дм3)за 
величиною БCК5 були характерні переважно для 
березня та квітня – період надходження легко-
окиснюваних ОР з поверхнево-схиловим стоком 
до річкової мережі (рис. 21).

Рис. 21. Середні значення органічної речовини (за 
БСК5) в поверхневих водах басейну р. Південний 
Буг

Біогенні елементи

Концентрації біогенних елементів (мінераль-
ні сполуки азоту та фосфору) в поверхневих во-
дах басейну характеризувалися незначною амп-
літудою коливань – 0,8-1,3 мг N/дм3 для сполук 
Nмін (рис. 22) та 0,11-0,20 мг Р/дм3 для сполук 
Рмін.

Рис. 22. Середні значення сполук Nмін в поверхне-
вих водах басейну р. Південний Буг

У компонентному складі домінує амонійна 
форма азоту для річок Рів, Соб, Бужок та Інгул, 
нітратна форма – для решти річок басейну. Най-
більші концентрації азоту N-NO3

- – у високомі-

нералізованих притоках степової частини Пів-
денного Бугу.

Для поверхневих вод басейну Південного 
Бугу характерний підвищений уміст амонійно-
го азоту, середньорічні концентрації – на рівні 
1,5-2 ГДКпит. За вмістом іонів NH4

+ в басейні Пів-
денного Бугу було виділено такі групи річок:
1) річки, де вміст амонійного азоту перебував 

у межах від 0,01 до 4,4 мг N/дм3, з середньо-
річними концентраціями 0,3 мг N/дм3 – Сав-
ранка;

2) річки з концентраціями іонів NH4
+ у воді в 

межах від 0,04 до 9,4 мг N/дм3, з середньоба-
гаторічними концентраціями до 0,43 мг N/дм3 
– Рів, Інгул, Ятрань, Синюха, Велика Вись, 
Мертвовід, Соб;

3) річки з інтервалом коливань амонійного азо-
ту від 0,01 до 8,4 мг N/дм3 – Кодима, Чорний 
Ташлик, Бужок (рис. 23).

Рис. 23. Уміст амонійного азоту у воді річок басейну 
Південного Бугу

За середньобагаторічною концентрацією 
найменшим умістом характеризувалися поверх-
неві води р. Савранка – 0,29 мг N/дм3, найбіль-
шим – р. Бужок (до 0,8 мг N/дм3). Зважаючи на 
відсутність у межах р. Бужок великих міських 
агломерацій та промислових об’єктів, високі 
концентрації амонійного азоту переважно мають 
природне походження. Проведений аналіз даних 
показав, що найвищі концентрації амонійного 
азоту (>1,3 мг N/дм3) притаманні р. Бужок пере-
важно протягом холодного періоду року (січень-
лютий, жовтень-листопад), що обумовлено про-
цесом мінералізації органічних речовин в умо-
вах слабкого споживання фітопланктоном. Крім 
того, значна кількість амонію може надходити з 
поверхневим стоком, а також з атмосферними 
опадами, у складі яких NH4

+ нерідко переважає 
над іншими іонами [1, 14]. Картосхему просторо-
вого розподілу амонійного азоту в поверхневих 
водах басейну представлено на рис. 24.
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Рис. 24. Середні значення амонійного азоту в по-
верхневих водах басейну р. Південний Буг

Згідно з проведеною типізацією річки басей-
ну за вмістом N-NO3

- поділено на такі групи:
1) річки зі вмістом іонів NO3

- в межах 0,01-
3,08 мг N/дм3 із середньою концентрацією 
0,33 – Соб, Інгул, Бужок, Рів;

2) річки зі значеннями нітратного азоту від 0,02 
до 7,47 мг N/дм3 – Велика Вись, Ятрань, Сав-
ранка, Мертвовід, Синюха, Кодима. Серед-
ньо багаторічна концентрація дорівнювала 
0,63 мг N/дм3  (рис. 25-26).

Рис. 25. Уміст нітратного азоту у воді річок басейну 
Південного Бугу

Окремо треба виділити р. Чорний Ташлик, 
де вміст іонів NO3

- був найбільшим і дорівнював 
1,38 мг N/дм3. На нашу думку, це пов’язано зі 
зростанням нітратного азоту завдяки процесам 
нітрифікації (уміст іонів NH4

+ у воді річки також 
досить високий) та стоком із сільськогосподар-
ських угідь та зрошуваних полів, на яких засто-
совуються азотні добрива.

Для поверхневих вод басейну Південного Бу-
гу характерне 1,5-4-кратне перевищення вмісту 

сполук Рмін щодо величини еколого-допустимого 
рівня, що свідчить про загальний характер за-
бруднення поверхневих вод (рис. 27).

Рис. 26. Середні значення нітратного азоту в по-
верхневих водах басейну р. Південний Буг

Рис. 27. Середні значення сполук Рмін у поверхневих 
водах басейну р. Південний Буг

Типізація поверхневих вод басейну за вміс-
том сполук Рмін така:
1) річки з концентраціями сполук Рмін 0,005-

0,297 мг Р/дм3 – Рів, Синюха, Ятрань, Сав-
ранка та середнім умістом до 0,07 мг Р/дм3;

2) річки, де вміст сполук мінерального фосфору 
перебував у межах від 0,01 до 0,66 мг Р/дм3 
– Мертвовід, Велика Вись, Бужок. Середні 
концентрації сягали 0,09 мг Р/дм3;

3) річки зі значеннями Рмін у межах від 0,02 
до 1,07 мг Р/дм3 та середнім умістом до 
0,13 мг Р/дм3 – Кодима, Соб, Чорний Таш-
лик, Інгул (рис. 28).
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Рис. 28. Уміст сполук Рмін у воді річок басейну Пів-
денного Бугу

Забруднення поверхневих вод р. Інгул є 
найбільшим серед решти річок басейну, серед-
ньобагаторічний уміст сполук Рмін дорівнював 
0,19 мг Р/дм3, строкові значення в різні роки 
сягали концентрацій 0,4-0,6 мг Р/дм3, що пере-
вищувало екологічний рівень у 6-12 разів. Най-
вірогідніше, постійне забруднення поверхневих 
вод відбувається за рахунок впливу стічних вод 
м. Кіровоград.

Висновки

Відносно вологий клімат, гідрогеологіч-
ні та геоморфологічні особливості верхів’я ба-
сейну Південного Бугу сприяють формуван-
ню у воді річок Бужок, Рів, Соб мінералізації 
не вище 500 мг/дм3. Склад поверхневих вод – 
гідрокарбонатно-кальцієвий.

Для річок середньої частини басейну (Ятрань, 
Савранка, Синюха, Велика Вись) спостерігається 
зростання загальної мінералізації (зміна кліма-
тичних характеристик, рельєфу) до 700 мг/дм3, у 
складі іони кальцію змінюються натрієвими. 

Посушливіший клімат та підземні води з 
високою мінералізацією в річках нижньої час-
тини басейну (Кодима, Інгул, Чорний Ташлик, 
Мертвовід) призводять до зростання суми іонів 
до 1000 мг/дм3 і більше, а поверхневі води харак-
теризуються як сульфатно-хлоридно-натрієві.

Виходи кристалічних порід на більшості те-
риторії водозборів річок Південного Бугу (за ви-
нятком річок Бужок, Рів, Соб) сприяють фор-
муванню доброго кисневого режиму у водному 
середовищі. Високий рівень антропогенного на-
вантаження у басейні р. Інгул впливає на його 
здебільш незадовільний кисневий стан.

Забруднення поверхневих вод басейну Пів-
денного Бугу сполуками мінерального азоту та 

фосфору пов’язано з надходженням останніх із 
міських стічних вод, а також із виносом поверх-
невими та підземними водами надлишків міне-
ральних добрив із сільськогосподарських угідь та 
територій тваринних комплексів. 
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О.А. Ухань, В.И. Осадчий, Ю.Б. Набиванец, Н. Н. Осад-

чая, Д.В. Глотка

Типизация поверхностных вод бассейна Южного Буга 

по содержанию главных ионов, биогенных элементов, 

органического вещества и растворенного кислорода

Проведена типизация поверхностных вод бассейна Юж-
ного Буга по содержанию главных ионов и общей минера-
лизации воды, соединений азота, органических веществ 
(по величине БПК5), растворенного в воде кислорода. 
Показано влияние природных факторов на формирова-
ние и пространственное распределение указанных ги-
дрохимических параметров. Выявлены закономерности 
распределения биогенных и органических веществ в воде 
притоков Южного Буга.

Ключевые слова: химический состав, главные ионы, 
кислородный режим, биогенные элементы.

O.O. Ukhan’, V.I. Osadchy, Yu.B. Nabyvaniets, 

N.M. Osadcha, D.V. Glotka

Typing the Southern Bug water basin by the content of major 

ions, nutrients, organic matter and dissolved oxygen

A typing of the Southern Bug water basin by the contents of 
major ion, total mineralization, nitrogen compounds, organic 
substances and dissolved oxygen was conducted. Natural 
factors of formation and spatial distribution of these hydro-
chemical parameters were shown. Patterns of distribution 
of nutrients and organic matter in water tributaries of the 
Southern Bug were revealed.

Keywords: chemical composition, major ions, oxygen 
regime, nutrients.
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ÓÌ²ÑÒ  ÀÐÑÅÍÓ  ÒÀ  ÉÎÃÎ  ÐÎÇÏÎÄ²Ë  
Ì²Æ  ÐÎÇ×ÈÍÍÎÞ  É  ÇÀÂÈÑËÎÞ  ÔÎÐÌÀÌÈ  

Ó  ÂÎÄ²  ÒÐÀÍÑÊÎÐÄÎÍÍÎ¯  Ä²ËßÍÊÈ  Ð²×ÊÈ  ÒÈÑÀ

Застосування методики прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнта-
Розглянуто результати досліджень арсену у воді транскордонної ділянки р. Тиса в контроль-
них створах поблизу населених пунктів Вилок та Чоп. Для порівняльної оцінки вмісту арсену 
наведено також його концентрації у воді інших ділянок р. Тиса та її приток поза межами 
України. Показано, що арсен мігрує у воді досліджуваної ділянки р. Тиса переважно в роз-
чиненій формі (Asрозч). Зроблено висновок про знаходження Asрозч, головним чином, у вигляді 
As(V). Наведено також дані стосовно концентрації арсену в складі завислих речовин.

Ключові слова: арсен, концентрація, розчинна форма, зависла форма, транскордонна ділянка, 
р. Тиса.

Вступ

Арсен – широко розповсюджений у земній 
корі металоїд, що зустрічається в гірських поро-
дах, ґрунтах, природних водних об’єктах різного 
типу та їхніх донних відкладах. Для нього харак-
терні чотири ступені окиснення: –3, 0, +3 і +5. У 
природних поверхневих водах ступінь окиснення 
арсену залежить значною мірою від концентрації 
розчиненого кисню, окисно-відновного потенці-
алу (Eh) та pH середовища. Серед неорганічних 
форм арсену найбільшого поширення набули ар-
сеніти, де ступінь його окиснення +3, та арсена-
ти зі ступенем окиснення +5. Перші домінують 

у водному середовищі, де формуються анаеробні 
умови за дефіциту O2, тоді як другі переважають 
у воді з достатнім насиченням кисню, тобто в 
окиснювальних умовах.

У незабруднених поверхневих і ґрунтових 
водах концентрація арсену не перевищує за-
звичай 1-10 мкг/дм3 [8, 9, 40, 42]. Однак у вод-
них об’єктах регіонів сульфідної мінералізації 
та гірничодобувної промисловості, що зазнають 
впливу стічних вод металодобувних підприємств, 
його вміст досягає десятків і сотень мікрограмів 
у 1 дм3. Особливо забруднені сполуками арсену 
ґрунтові води цих регіонів [9, 13, 21, 41, 42, 50].


