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ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 

ПРИАЗОВ`Я 
 

Річкова вода – розчин з дуже малою концентрацією солей (0,2-0,3 мг/л). 

Хімічні особливості води в річці залежать від джерел живлення і 

гідрологічного режиму. 
Всі природні води за своїм хімічним складом поділяються на три класи – 

гідрокарбонатні і карбонатні, сульфатно-хлоридні. В кожному класі за 

переважним компонентом виділяють 3 групи природних вод: кальцієві, 

магнієві, натрієві [3, с. 67-70]. 
За ступенем мінералізації природні води можуть бути: малої мінералізації 

– до 200 мг/л, середньої – 200-500 мг/л, підвищеної – 500-1000 мг/л, високої – 
понад 1000 мг/л. 

Більшість річок належить до гідрокарбонатного класу. Річки сульфатного 

класу зустрічаються дуже рідко і до таких відносяться річки Приазов'я. 
У формуванні сучасного хімічного складу води малих степових річок 

північно-західного Приазов'я беруть участь багаті сульфідами кристалічні 

породи, а також морські відклади, представлені вапняками і гіпсами, 

четвертинними лесоподібними суглинками, збагачені іонами натрію, калію, 

магнію, хлору і сульфатів. Лесоподібні суглинки є материнською породою для 

таких же багатих солями південних чорноземних і темно-каштанових ґрунтів, 

промивання яких в період дощів обумовлює збагачення поверхневого шару 

солями. 
Контакт поверхневих вод з усіма цими породами сприяє створенню в 

річках високої мінералізації. Переважаючими і вельми специфічними іонами у 

складі води малих степових річок є натрій і сульфати (табл. 1).  
Вміст солей в р. Молочна та її притоках не відрізняється за вмістом солей 

в річках східної частини. Якщо розглянути окремо групи солей, то в Молочній 

вміст хлоридів і сульфатів в 1,4 рази менше, ніж в річках східної частини, а 

вміст гідрокарбонатів, кальцію і магнію приблизно однаковий. Найбільший 

вміст у воді Приазовських річок мають сульфати.  
У степовій зоні з її високими літніми температурами повітря і глибокими 

проникненнями в кору вивітрювання атмосферного кисню створюються 

сприятливі умови для окислення сульфідів в сульфати. Подібне окислення 

відбувається і в водах річок, де цей процес приймає геологічні масштаби і 

триває з моменту їх утворення. Ці процеси окислення сульфідів, що 

mailto:fiz_geo@ukr.net


______Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика 30 
 
відбуваються безперервно протягом надзвичайно довгого часу, збагатили 

річковий алювій сульфатами і створили високий вміст їх у воді річок. За 

вмістом сульфатів відомий краєзнавець М.О. Алексєєв поділяв річки Приазов’я 

на дві групи. 
Таблиця 1 

Сольовий склад води водойм (за П.В. Малежиком, 1979) 

 
Річка Молочна та її 

притоки 
Річки східної частини 

Приазов’я 

Щільний залишок 669,8-3402,7 1020,0-4086,3 
Гідрокарбонати 134,2-373,4 158,6-323,3 
Хлориди мг/л 139,0-595,0 255,0-776,0 
Сульфати мг/л 194,0-1528,0 266,0-1999,0 
Кальцій мг/л 72,0-321,0 69,0-400,0 
Магній мг/л 47,0-165,0 46,0-187,3 
Жорсткість загальна 22,8-83,5 26,1-96,7 

 
На цей геохімічний процес накопичення сульфатів нині накладається 

інший, що йде з ним в одному напрямку. Цей другий фізико-хімічний процес є 

провідним для річок 2-ї групи, у воді яких накопичується особливо багато 

сульфатів (табл. 2). 
Таблиця 2 

Вміст сульфатів в степових річках Північно-Західного Приазов'я  
(за М.О. Алексєєвим, 1978) 

Група 

річок 
Найменування 

річок 
Найменування 

басейну 
Дата відбору 

проб 
Вміст 

сульфатів 

2 Тащенак Молочний 24.07 3038 

1 Юшанли Молочний 30.07 2932 

1 Берестова Берди 02.09 2281 

1 Метрозли Корсак 04.05 2101 

1 Лозуватка Лозуватка 10.04 1999 

2 Домузла Домузла 15.04 3112 

2 Мал. Утлюк Мал. Утлюк 30.06 5274 

2 Вел. Утлюк Вел. Утлюк 23.05 9540 

1 Обитічна Обитічна 20.04 1974 

 
З таблиці 2 видно, що найменший вміст сульфатів було відзначено навесні 

в рр. Лозуватка (1999 мг/л), Обитічна (1974 мг/л) і Корсак (2101 мг/л), а 



______Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика 31 
 
найвищі величини спостерігалися влітку в рр. Великий і Малий Утлюк (9540 

мг/л). Підвищення сульфатів в рр. Великий і Малий Утлюк пов’язано зі 

зменшенням витрати річки, викликаного зменшенням живлення атмосферними 

опадами і збільшенням випаровування. У живленні річок беруть участь тільки 

підземні води. Названі річки протікають тільки в межах низовини, і тут умови 

окислення сульфідів найбільш сприятливі. Це означає, що вміст сульфатів в 

малих степових річках північно-західного Приазов’я залежить як від 

кліматичних, так і від геолого-геоморфологічних умов. 
Накопичення сульфатів, і в ряді випадків переважання їх над хлоридами, 

пояснюється меншою розчинністю сульфатів і проходить за наступною 

схемою. У літній період, внаслідок випаровування концентрація всіх солей у 

воді водойм зростає. В осінньо-зимовий період в міру зменшення температури 

води частина солей, в основному сульфати, випадають з розчину в осад. Більш 

розчинні хлориди залишаються в розчині. У весняний період талі води 

водопілля промивають долину, виносячи в море розчині хлориди, що 

залишилися. Акумульовані мулом сульфати при цьому залишаються на місці, і 

в міру прогрівання водойми в наступний літній період знову переходять в 

розчин [2]. 
Загальний розподіл кількості солей в річкових водах Приазов'я показано 

на карті мінералізації поверхневих вод (рис. 1). 

Рис. 1. Мінералізація річкових вод [1]. 
 
Загальна мінералізація річкових вод характеризується показниками від 2 

до 6 грамів на літр. Осередки найбільш мінералізованих вод (> 6 г/л) виявлено 

в низов'ях рр. Великий і Малий Утлюк, а також в басейні рр. Домузла і Корсак. 

Ці річки протікають тільки в межах Причорноморської низовини лесами і 



______Регіональні проблеми розвитку приморських територій: теорія і практика 32 
 
лесоподібними породами на понтичних вапняках. Це легко розчинні породи, з 

яких солі легко потрапляють в річкові води. 
Найменші показники (<3 г/л) характерні для верхньої частини басейну 

р. Берда, розташованої в межах Приазовської височини. 
Територія складена докембрійськими кристалічними породами –

гранітами, гнейсами, сланцями – з яких у річку надходять тріщинні підземні 

води, що несуть незначну кількість солей. 
В районах найбільшої мінералізації випадає менше 450 мм опадів, в той 

же час там, де мінералізація більш низька – кількість опадів досягає 550 мм. 

Виняток з цього становлять північно-західна частина території Приазов'я – тут 

мінералізація води знижена у зв'язку з тим, що стік у річках спостерігається 

тільки навесні. 
Таким чином на гідрохімічний режим вод Приазов'я впливають як умова 

розподілу опадів, так і геолого-геоморфологічна будова басейну річок. 
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 ГІДРОГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЙ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО, МИХАЙЛІВСЬКОГО ТА ТОКМАЦЬКОГО 

РАЙОНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ   
 
Описувана територія розташована в межах Причорноморського 

артезіанського басейну і тріщинуватих вод Українського кристалічного щиту 

(Приазовський масив). 
Згідно з гідрогеологічним районуванням територія дослідження 

відноситься до Причорноморського басейну, Дніпровсько-Молочанського 

району. Найменування гідрогеологічних підрозділів наведені згідно до Легенди 

mailto:fiz_geo@ukr.net

