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Проведено оцінку антропогенного навантаження на басейн р. Південний Буг у межах Миколаївської облас-

ті. За сукупністю всіх критеріїв встановлено екологічний стан басейну р. Південний Буг та основних її приток, 
визначено ділянки басейну Південного Бугу з найбільшим антропогенним навантаженням, що потребують 
першочергових невідкладних заходів щодо стабілізації екологічного стану. Відзначено, що найгірший стан 
спостерігається у підсистемах «Використання земельних ресурсів» та «Якість вод». Встановлено, що основни-
ми проблемами для маловодної Миколаївської області є забруднення поверхневих вод через скид неочищених і 
недостатньо очищених стічних вод, а також відсутність водоохоронних зон і прибережно-захисних смуг вод-
них об’єктів. 
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Проведена оценка антропогенной нагрузки на бассейн реки Южный Буг на территории Николаевской обла-

сти. По совокупности всех критериев установлено экологическое состояние бассейна реки Южный Буг и ос-
новных ее притоков, определены участки бассейна Южного Буга с наибольшей антропогенной нагрузкой, тре-
бующие первоочередных неотложных мер по стабилизации экологического состояния. Отмечено, что очень 
плохое состояние в подсистемах «Использование земельных ресурсов» и «Качество вод». Установлено, что 
основными проблемами Николаевской области является загрязнение поверхностных вод из-за сброса неочи-
щенных и недостаточно очищенных сточных вод, а также отсутствие водоохранных зон и прибрежныхх защит-
ных полос водных объектов. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Інтенсивна госпо-

дарська діяльність в басейні будь-якої річки значно 
впливає на кількісні та якісні показники її стану та 
призводить до певних антропогенних навантажень 
[1]. Основними проблемами, що виникають в ре-
зультаті такої діяльності та нераціонального вико-
ристання водних і земельних ресурсів у басейнах 
середніх та малих річок є їх забруднення,  руйну-
вання природних ландшафтних комплексів річко-
вих долин та прилеглих територій, інженерної пе-
ребудови русел та заплав унаслідок меліоративних 
робіт [2]. Ситуація ускладнюється ще й тим, що в 
останні роки простежується тенденція до активно-
го відведення берегів та заплав річок під дачне бу-
дівництво, садівництво й огородництво [3]. 

Усі ці зміни в басейнах річок, у тому числі і ба-
сейну р. Південний Буг, потребують чіткого, опе-
ративного контролю та реагування, що можливе 
лише за наявності реальної оцінки рівня антропо-
генного навантаження на басейн річки і визначення 
меж допустимого господарського втручання в еко-
систему річок. 

МЕТА РОБОТИ – дати об’єктивну оцінку су-
часного екологічного стану річок басейну Півден-
ного Бугу на території Миколаївської області на 
основі застосування критеріїв антропогенного на-
вантаження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

роботі проаналізовано статистичні дані сучасного 
екологічного стану та використання земельних і 
водних ресурсів Миколаївської області за 2012 рік. 
Аналіз екологічної ситуації здійснено за методи-
кою розрахунку антропогенного навантаження і 
класифікації екологічного стану басейнів річок 
України [16]. Використано такі методи досліджен-
ня, як математичний, порівняльно-описовий, гра-
фічний. 

Територія басейну річки Південний Буг,  розта-
шована в межах Миколаївської області займає 
площу 14,324 тис. км2 або 58,3  % від загальної те-
риторії області, 22,4 % території басейну. Налічу-
ється 77 великих, середніх та малих річок загаль-
ною довжиною 2340,39 км. На сході області басейн 
Південного Бугу межує з басейном Дніпра, на півд-
ні – з басейном Чорного моря. 

Антропогенне навантаження та виявлення дже-
рел забруднення на ландшафти басейну річки Пів-
денний Буг та його приток оцінювали на основі 
системної моделі, побудованої за ієрархічним логі-
ко-математичним принципом, призначеної для кла-
сифікації антропогенного стану в басейнах річок, 
яка складається з аналізу чотирьох підсистем: ра-
діоактивного забруднення території басейну; вико-
ристання земельних ресурсів; використання річко-
вого стоку та якості води. Кожна підсистема харак-
теризується набором критеріїв і показників. 
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За відсутності радіоактивного забруднення на  
території басейну або у разі його незначної величи-
ни підсистема «Радіоактивне забруднення терито-
рії» вилучається зі складу підсистем системної мо-
делі і розрахунки антропогенного навантаження та 
класифікацію екологічного стану басейну річки 
виконують за підсистемами «Використання зе-
мель», «Використання річкового стоку», «Якість 
води» [4]. За результатами аналізу підсистеми «Ра-
діоактивне забруднення території» встановлено, що 
басейн річки Південний Буг та його приток щодо 
рівня випромінювання цезію-137, стронцію-90 і 
плутонію-239 значно нижче допустимих рівнів, за 
станом радіоактивного забруднення площі водоз-
бору оцінюється «задовільно», навіть у зоні впливу 
Південноукраїнської АЕС. 

Вихідними даними для оцінки стану викорис-
тання земель водозбірної площі є показники лісис-
тості басейну, території басейну в природному ста-
ні, сільськогосподарської освоєності, розораності, 
урбанізації, а також еродованість земель у величи-
нах змиву ґрунту за рік [4]. 

Аналізуючи показники підсистеми «Викорис-
тання земель» можна констатувати антропогенне 
навантаження на земельні ресурси внаслідок госпо-
дарської діяльності на водозборах річки Південний 
Буг та за кожною з її основних приток (таблиця 1). 

Порівнюючи фактичні показники використання 
земельних ресурсів у межах досліджуваних басей-
нів річок з існуючими критеріями в розрізі природ-
но-сільськогосподарського районування території 
України, встановлено, що за показником лісистості 
рівень використання земель в басейнах річок Си-
нюха та Чичиклея оцінюється як «низький», річок 
Бакшала та Мертвовод – «вище норми», Кодима, 
Гнилий Єланець, Інгул, Громоклея – «значний». 
Сумарна площа лісових насаджень в басейні Пів-
денного Бугу на території області складає близько 
5-6 % від загальної площі басейну в межах області. 

Загальна площа земель з природним покривом у 
басейнах досліджуваних річок значно менше нор-
ми. Ліси в басейні Південного Бугу на території 
області займають близько 2,1 % від загальної площі 
басейну в межах області, луки – 2,9 %, степова рос-
линність – 1,7 %, болота – 1,13 %. 

Ліси характеризуються як: 
- хвойні посадки (сосна); 
- листяні лісозахисні насадження (акація, дуб, 

горіх грецький, ясень, софора японська); 
- байрачні дубові переліски, зарослі мезифіль-

них чагарників. 
Степова рослинність характеризується  різнот-

рав’ям, типчаково-ковиловими  рослинами  (ксе-
рофітні злаки,  канделябровидні рослини), луки − 
заплавними і ксеромезофітними рослинами. На 
території області в басейні Південного Бугу зрос-
тає низка рідкісних і тих,  що зникають,  видів рос-
лин, які занесені до різних списків спеціальної 
охорони, зокрема до Червоної Книги України − 
шалфей Ейфеля, ковила українська, ковила Лессін-
га, вахта трьохлиста, білокрильник білий, волошка 
білоперлинна та інші. 

Під час оцінки рівня антропогенного наванта-

ження на природні комплекси басейну річки вели-
ке значення мають заповідні території, які менш 
деградовані й можуть виступати еталоном природ-
ного середовища для об’єктивної оцінки ступеня 
господарського перетворення ландшафтів [3]. Се-
ред природоохоронних територій, що створені в 
межах басейну Південного Бугу для охорони видів 
флори та фауни, слід відзначити такі: національний 
природний парк «Бузький Гард»; регіональні ланд-
шафтні парки «Гранітно-степове Побужжя» та 
«Приінгульський». 

За ступенем природного стану рівень викорис-
тання земель в межах досліджуваних басейнів річок 
оцінюється як «значний», що пояснюється інтенси-
вністю господарської діяльності на території ба-
сейнів. 

Сільськогосподарське освоєння басейну річок 
становить в середньому 86,2%. У структурі сільсь-
когосподарських угідь переважають орні землі 
69%, що зумовлено рівнинністю території та трива-
лим часом освоєння регіону. Агрокліматичні пока-
зники зумовлюють переважання в структурі посів-
них площ зернових культур (близько 54,8 %), біля 
14% припадає на овочі, 21% - на цукрові буряки та 
соняшник. У басейні також розвивається і тварин-
ництво, тому значну частину сільськогосподарсь-
ких угідь займають сіножаті та пасовища (11 %). 

Рівень використання земель за показником сіль-
госпосвоєності в басейнах річок Степової Правобе-
режної провінції оцінюється як «вище норми», 
Степової посушливої Правобережної та Лісостепо-
вої Правобережної провінцій – «значний». Найбі-
льше сільгоспосвоєні землі басейнів річок Синюха, 
Інгул та Громоклея (80%). 

Найгострішою екологічною проблемою в ба-
сейні Південного Бугу та його приток є значний 
рівень розораності території, що в середньому ста-
новить 75,8 %. 

Рівень урбанізації земель в басейнах річок Гни-
лий Єланець,  Інгул,  Громоклея та Південного Бугу 
в Степовій посушливій Правобережній провінції 
оцінюється як «вище норми», в басейнах річок Ко-
дима,  Синюха,  Бакшала,  Мертвовод,  Чичиклея –  
«значний». 

Деградація (руйнування) ґрунтів – повсюдне 
явище у Побужжі. Розчленованість рельєфу ство-
рює сприятливі умови для розвитку ерозійних про-
цесів й швидкої трансформації орних земель у не-
сільськогосподарські. 

Близько половини території досліджуваних ба-
сейнів річок на катастрофічному рівні небезпеки 
деградації ґрунтів – еродовані ґрунти становлять 
51-52 % від загальної площі ріллі. В середньому 
щорічний змив ґрунту в басейні Південного Бугу 
становить 20-25 т/га за рік. Найбільший щорічний 
змив спостерігається в басейні річки Синюха (20-30 
т/га за рік).  Відбувається змив родючого шару,  ви-
нос гумусу,  сполук азоту та інших поживних речо-
вин, що призводить до забруднення, замулення та 
заростання струмків, річок, зміни ландшафту. 

Отже, за результатами аналізу басейн Південно-
го Бугу слід віднести до районів зі «значним» вико-
ристання земельних ресурсів з рівнем антропоген-
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ного навантаження «вище норми». 
Загальний стан басейну Південного Бугу за рів-

нем використання земель в середньому оцінено як 
«незадовільний», у межах басейнів річок Кодима та 
Мертвовод як «вкрай незадовільний», що свідчить 
про суттєве порушення структурно-функціональної 
організації ландшафтів. 

Результати комплексної оцінки стану викорис-
тання земельних ресурсів в басейні Південного Бу-
гу в межах Миколаївської області свідчать про зна-
чне перевищення межі екологічної збалансованості 
ландшафтних комплексів і створює напружену еко-
логічну ситуацію. 

Підсистема «Використання річкового стоку» 
призначена для оцінки екологічного стану басейну 
річки за ступенем антропогенного навантаження на 
її водні ресурси. За даними державної статистичної 
звітності, з басейну Південного Бугу щорічно за-
бирається в середньому 110 млн. м3 води. Але не 
всі галузі економіки та населення області однаково 
використовують водні ресурси (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 − Загальні показники використання 
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Рисунок 2 − Використання води підприємства-

ми галузей економіки у басейні Південного Бугу в 
межах Миколаївської області. 

 
Однією з найбільш водоспоживаючих галузей є 

промисловість (в тому числі енергетика), на потре-
би якої використовується по басейну р. Південний 
Буг – 80,4 млн.м3 , або 54,6% від загального водо-
користування. Найкрупнішими у області підприєм-
ствами – водокористувачами є ВП „ЮУ АЕС”, ДП 
„Суднобудівний завод ім. 61 комунара”, Перво-
майська, Мигіївська ГЕС та Ташлицька ГАЕС, 
ВАТ ”Миколаївська ТЕЦ”, ТОВ ”Миколаївський 
глиноземний завод”. 

Показник фактичного (повного) використання річ-
кового стоку у басейні Південного Бугу в межах Ми-
колаївської області в середньому коливався в межах 
рівня «вище норми» (11-15%). Дуже високі показники 
(>20%) переважають в басейнах Південного Бугу (м. 
Южноукраїнськ, м. Нова Одеса), Чичиклеї, Бакшали, 
Гнилого Єланця, Громоклеї (м. Михайлівка), що свід-
чить про їхню неспроможність забезпечити соціально-
економічний розвиток даного регіону. Рівень викорис-
тання річкового стоку «вище норми» в басейнах річок 
Мертвовод (смт. Братське, м. Вознесенськ), Південний 
Буг (м. Вознесенськ, с. Сливине), Інгул (м. Миколаїв). 
В інших басейнах річок цей показник на низькому рів-
ні (<10%). 

Показник безповоротного водоспоживання річко-
вого стоку в басейні Південного Бугу коливається в 
межах рівня «близький до норми» (в середньому до 
10%), в басейнах річок Бакшала, Чичиклея – «дуже 
високий» (>25%); Південного Бугу (м. Нова Одеса), 
Громоклеї (м. Михайлівка), Гнилого Єланця – «висо-
кий» (20-25%); Південного Бугу (м. Южноукраїнськ, м. 
Вознесенськ), Мертвоводу – «вище норми» (11-19%). В 
інших басейнах річок показник безповоротного водос-
поживання річкового стоку на низькому рівні (<10%). 

Важливою характеристикою антропогенного нава-
нтаження на водні ресурси є скид неочищених і недо-
статньо очищених стічних вод. Для маловодної Ми-
колаївської області проблема забруднення водних 
ресурсів через скид господарсько-побутових і ви-
робничих стоків  є актуальною, і значно ускладню-
ється відсутністю мереж централізованого водовід-
ведення. В області зареєстровано 43 водокористу-
вача, які здійснюють скид недостатньо очищених 
зворотних вод у поверхневі водні об’єкти. 

Найбільший обсяг скиду так званих нормативно 
чистих без очищення зворотних вод в області здій-
снюється ВП «Южно-Українська АЕС», до складу 
якої належать Олександрівська ГЕС та Ташлицька 
ГАЕС. Обсяг скидів зазначеного підприємства 
складає 42% від загального скиду зворотних вод по 
області. 

З перевищенням встановлених нормативів ски-
ди зворотних вод здійснюються переважно підпри-
ємствами комунальної сфери м. Первомайськ, смт. 
Ольшанське Миколаївського району, м. Баштанка, 
м. Миколаїв. 

Показники надходження в річкову мережу забруд-
нених стічних вод у середньому по басейнах досліджу-
ваних річок є низькими (<1− 6 %). Найгірші показники 
- на рівні «вище норми» (16-49%) і «дуже високий» - у 
басейнах річок Південний Буг біля м. Южноукраїнськ, 
с. Сливине, р. Інгул, м. Миколаїв. 

Отже, загальний стан використання річкового стоку 
в басейні Південного Бугу за рівнем спільного впливу 
всіх зазначених показників антропогенного наванта-
ження на стан підсистеми «Використання річкового 
стоку»,  в середньому оцінено як «задовільний»  в ба-
сейнах річок Інгул, Мертвовод, Громоклея, Південний 
Буг (м. Нова Одеса); «поганий» − в басейнах річок Ба-
кшала, Чичиклея, Гнилий Єланць, Інгул (м. Миколаїв), 
Південний Буг (м. Вознесенськ, с. Сливине). Найкращі 
показники використання річкового стоку в басейнах 
річок Кодима, Синюха і стан підсистеми оцінено як 
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«добрий». 
Підсистема «Якість води» включає комплекс 

показників для визначення класу і категорії якості 
поверхневих вод в басейнах річок,  які згідно з ме-
тодикою групують за трьома блоками: сольового 
складу, трофо-сапробіологічних (еколого-
санітарних) і показників вмісту специфічних речо-
вин токсичної та радіаційної дії [2, 4]. Оцінку якос-
ті води досліджуваних річок здійснювали за серед-
німи та найгіршими значеннями показників якості 
води. 

За показником інтегрального екологічного інде-
ксу за середніми показниками вода р.  Інгул (с.  Ро-
занівка – м. Миколаїв) належить до ІІ класу «чиста 
вода», 3 категорії «перехідна до добрих», «досить 
чистих»; річок Синюха, Бакшала, Мертвовод, Пів-
денний Буг – «добра», «досить чиста»; річок Коди-
ма, Інгул (м. Миколаїв) – «добра», досить чиста з 
тенденцією наближення до «задовільних», «слабко 
забруднених». І тільки в р. Інгул у районі м. Мико-
лаїв, перед впадінням у р. Південний Буг, вода на-
лежить до ІІІ класу 4 категорії і вважається «задо-
вільною», «слабко забрудненою» з тенденцією на-
ближення до «посередніх», «помірно забруднених». 

За показником максимального інтегрального 
екологічного індексу якість води у річках Синюха, 
Мертвовод, Південний Буг, Чичиклея, Південний 
Буг погіршувалась до ІІІ класу «задовільна» 5 кате-
горії «посередня», «помірно забруднена», а у річках 
Інгул та Південний Буг в районі м. Миколаїв до ІV 
класу 6 категорії «погані», «брудні» води. 

Найбільший вклад у забрудненість води дослі-
джуваних річок вносять: 

- з показників сольового складу – сульфати та 
хлориди; 

- з трофо-сапробіологічних показників – БСК5, 
розчинений кисень, амонійний, нітритний та нітра-
тний азот, фосфор фосфатів; 

- зі специфічних показників токсичної дії – за-
лізо, мідь, цинк, нафтопродукти, СПАР. 

За результатами комплексної оцінки усіх підси-
стем встановлено індукційний коефіцієнт антропо-
генного навантаження (ІКАН) на басейн Південно-
го Бугу та його основних приток у межах Микола-
ївської області та визначено відповідний стан ба-
сейнів річок (таблиця 1). 

 

 
Таблиця 1 − Комплексна оцінка екологічного стану річок в басейні Південного Бугу 

в межах Миколаївської області 

Річка, створ 

Використання 
земельних ресу-

рсів 

Використання 
водних ресурсів 

Якість води 
(найг. показн.) 

Басейн річки Якість води 
(сер. показн.) 

Басейн річки 

міра стан міра стан міра стан міра стан міра стан міра стан 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кодима -4 Вкрай 
незадов. 3 Добрий -1 Помірно 

забрудн -1,10 Дуже 
поганий 1 Досить 

чиста 0,17 Задовільн

Синюха -2,5 Незадов. 3 Добрий -1 Помірно 
забрудн -0,65 Поганий 1 Досить 

чиста 0,31 Задовільн

Бакшала -2,8 Незадов. 0,6 Поганий -1 Помірно 
забрудн -1,22 Дуже 

поганий 1 Досить 
чиста 0,13 Задовільн

Мертвовод -3,1 Вкрай 
незадов. 1,8 Задовільн -1 Помірно 

забрудн -1,07 Дуже 
поганий 1 Досить 

чиста 0,18 Задовільн

Чичиклея -2,2 Незадов. 0,6 Поганий -1 Помірно 
забрудн -1,04 Дуже 

поганий 1 Досить 
чиста 0,19 Задовільн

Гнилий Єла-
нець -2,5 Незадов. 0,6 Поганий -1 Помірно 

забрудн -1,13 Дуже 
поганий 1 Досить 

чиста 0,16 Задовільн

Інгул -2,8 Незадов. 1,8 Задовільн -1 Помірно 
забрудн -0,98 Поганий 1 Досить 

чиста 0,21 Задовільн

Громоклея -2,8 Незадов. 1,8 Задовільн -1 Помірно 
забрудн -0,98 Поганий 1 Досить 

чиста 0,21 Задовільн

Південний Буг, 
с. Довга Прис-
тань 

-2,5 Незадов. 3 Добрий -1 Помірно 
забрудн -0,65 Поганий 1 Досить 

чиста 0,31 Задовільн

Південний Буг, 
м. Южно-
українськ 

-2,7 Незадов. 3 Добрий -1 Помірно 
забрудн -0,71 Поганий 1 Досить 

чиста 0,29 Задо-
вільн. 

Південний Буг, 
м. Вознесенськ -2,2 Незадов. 0,2 Поганий -1 Помірно 

забрудн -1,12 Дуже 
поганий 1 Досить 

чиста 0,16 Задовільн

Південний Буг, 
м. Нова Одеса -1,8 Незадов. 1,8 Задовільн -1 Помірно 

забрудн -0,68 Поганий 1 Досить 
чиста 0,30 Задовільн

Південний Буг, 
с. Сливине -3,1 Вкрай 

незадов. 0,6 Поганий -3 Брудна -2,31 Дуже 
поганий 0 Слабко 

забрудн -0,69 Поганий 
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В цілому екологічний стан басейнів досліджу-
ваних річок за середніми значеннями показників 
якості води, що засвідчують стабільний екологіч-
ний стан водних об’єктів, визначається як «задові-
льний»  і тільки у річках Інгул та Південний Буг в 
районі Миколаївського району – «поганий». За най-
гіршими значеннями показників якості води еколо-
гічний стан басейнів річок Синюха, Інгул, Громок-
лея,  Південний Буг (с.  Довго Пристань -  м.  Возне-
сенськ) визначається як «поганий», річок Кодима, 
Бакшала, Мертвовод, Чичиклея, Інгул (м. Микола-
їв), Південний Буг (м. Вонесенськ – м. Миколаїв) – 
«дуже поганий», що свідчить про порушення норм 
господарювання в басейнах річок. 

ВИСНОВКИ. Відповідно до проведеного аналі-
зу та оцінки антропогенного навантаження на ба-
сейн Південного Бугу та його приток на сучасному 
етапі господарського використання екологічний 
стан басейнів річок Синюха, Інгул, Громоклея, Пів-
денний Буг (с.  Довго Пристань -  м.  Вознесенськ) є 
поганим, річок Кодима, Бакшала, Мертвовод, Чи-
чиклея, Інгул (м. Миколаїв), Південний Буг (м. Во-
несенськ – м. Миколаїв) – дуже поганим. 

Особливої уваги потребує використання земе-
льних ресурсів в басейнах річок та забруднення 
поверхневих вод. Висока сільськогосподарська 
освоєність території басейнів річок в межах Мико-
лаївської області, виснажливе землеробство, зве-
дення споруд і будівель, транспортних шляхів, а 
разом з цим поява антропогенних форм рельєфу є 
основними видами антропогенного навантаження 
на земельні ресурси в басейнах річок. 

Основними проблемами для маловодної Мико-
лаївської області є забруднення водних ресурсів 
через скид неочищених і недостатньо очищених 
стічних вод, що значно ускладнюється відсутністю 
мереж централізованого водовідведення та якісного 

очищення стоків, відсутність водоохоронних зон і 
прибережно-захисних смуг водних об’єктів. 

За результатами оцінки впливу господарської 
діяльності на водні ресурси було визначено ділянки 
басейну Південного Бугу з найбільшим антропо-
генним навантаженням, що потребують першочер-
гових заходів щодо стабілізації екологічного стану. 
Тому невідкладним є створення системи екологіч-
ного менеджменту стану досліджуваних річок, яка 
включала б у себе комплекс організаційно-
правових, наукових, технологічних та освітньо-
виховних заходів із покращення екологічного стану 
річок в басейні Південного Бугу. 
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EVALUATION OF MODERN ANTHROPOGENIC PRESSURE 
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Conducted evaluation of anthropogenic pressure on the South Bug river basin in Mykolayiv region. According to all 

the criteria determined ecological condition of the Southern Bug River basin and its main tributaries, the identified are-
as of the Southern Bug River basin with the highest human pressure, requiring immediate emergency measures to stabi-
lize the ecological status. Noted that the very poor state of the subsystems the condition and use of soil in the rivers 
basins and water quality in the rivers. Established that the major problems of surface waters pollution in Mykolayiv 
region are: disposal of untreated and inadequately treated wastewaters and lack of water protection zones and coastal 
protection zones of water bodies. 
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