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МІНЛИВІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ТЕРИГЕННОГО МАТЕРІАЛУ ДО 

ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ВІД ТВЕРДОГО СТОКУ 

РІК 

 

Результати раніше виконаних досліджень. Питанню зміни 

гідрологічного режиму та твердого стоку рік басейну Азовського моря 

присвячена низка робіт [2, 6, 10, 11, 12, 15]. Автори відзначають, що 

гідротехнічні заходи суттєво впливають на зміну рідкого та в більшому 

ступені твердого стоку рік. Найбільші зміни стоку завислих наносів пов’язані 

з будівництвом Цимлянського на р. Дон (1952 р.), Кочетовського, 

Миколаївського (1975 р.) та Костянтинівського (1981 р.) водосховищ, які 

акумулюють велику кількість завислих речовин. В дельтах рік відбувається 

осадження значної їх частини через падіння швидкості течії. З 1972 до 1976 

рр. накопичення наносів було мінімальним (0,55 млн. т./рік). Цьому сприяло 

максимальне водоспоживання на потреби промисловості, теплоенергетики та 

комунального господарства у маловодний період. Крім того, значна частина 

завислих частинок губилась внаслідок широкого розвитку протиерозійних 

заходів на водозборах. О.М.Бронфман та Є.П.Хлєбніков [2], за результатами 

вивчення трансформації твердого стоку р. Дон, відзначили, що кількість 

завислого матеріалу, що акумулюється на приморській ділянці ріки в районі 

ст. Роздорська, орієнтовно становить 50% стоку наносів, Розподіл твердого 

стоку по рукавах відбувається пропорційно до розподілу рідкого стоку [11]. 

В новітніх публікаціях [2, 3, 7, 8, 13, 14] автори наголошують на тому, що 

формування гідрологічного режиму рік Північного Приазов’я повністю 

залежить від антропогенної трансформації їх басейнів. Поява значної 

кількості водосховищ призвела до збільшення водного дзеркала, що разом з 

підвищенням температури повітря в регіоні може суттєво впливати на 

водність рік через збільшення інтенсивності випаровування. 

 Актуальність. Надходження до північного узбережжя Азовського 

моря пляжоутворювального матеріалу відбувається за рахунок твердого 



стоку рік, абразії берегів і морського дна. Достатня кількість його 

нагромадження сприяє розширенню та стабілізації пляжової тераси; 

від’ємний баланс наносів спричиняє активний розмив акумулятивних форм 

(пляжів, кіс, пересипів) північного узбережжя Азовського моря.  

Мета та задачі роботи. Провести аналіз водного й твердого стоку рік 

Пів- нічного Приазов’я та Дону до Азовського моря. Встановити причинно- 

наслідкові зв’язки між кількістю надходження теригенного матеріалу до 

моря та стоком рік в умовах антропогенної діяльності (середина ХХ ст.-

початок ХХІ ст.). Виявити його вплив на стабільність акумулятивних 

утворень Північного Приазов’я.  

Вихідний матеріал. Автори використали результати польових 

досліджень на ріках Молочна (з її притоками Куркулак, Чингул, Курашани, 

Юшанли, Арапка), Обитічна, Малий Утлюк, Великий Утлюк, Корсак, 

одержані в зв’язку з виконанням науково-дослідної роботи кафедри фізичної 

географії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. 

Б.Хмельницького «Геоекологічні проблеми ґрунтів басейну р. Молочна».  

Методика виконання досліджень. Аналіз та узагальнення 

літературних даних, порівняння надходження водного та твердого стоку рік в 

Азовське море з 40-х років ХХ ст. до початку ХХІ ст.  

Одержані результати та їх аналіз. Величина твердого стоку 

знаходиться в прямій залежності від річкового стоку. Основна частка 

теригенного матеріалу до Азовського моря потрапляє зі стоком р. Дон. 

Протягом тривалого часу його басейн зазнав антропогенного впливу, що 

спричинило зменшення об’єму стоку в Азовське море, та зміну 

внутрішньорічного режиму стоку. Протягом 1936-51 рр. безповоротній забір 

стоку р. Дон не перевищував 1,4-1,8 км3. Ос новне зарегулювання стоку 

розпочалось з будівництвом у 1952 р. Цимлянського водосховища, а також 

великої кількісті малих водосховищ і ставків. За період 1971-74 рр., за 

даними [15], безповоротне споживання стоку складало 20,9 км3 . Протягом 

1975-80 рр. значення цього показника в середньому становило 8-11 км3 /рік. 



В 1972-76 рр. природний маловодний період стоку ріки співпав з 

максимальним його антропогенним вилученням (введені в дію нові 

гідровузли); стік Дону в ці роки склав 12,3 км3 /рік. Протягом 1994-2003 рр. 

стік Дону становив 23,3 км3 /рік і був близький до багаторічної норми за 

1891-2003 рр. – 24,4 км3 /рік [6].  
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Рис. 1. Мінливість надходження теригенного матеріалу до акваторії 

Азовського моря [9].  

Дон – єдина водна артерія, яка постачає твердий стік до Таганрозької 

затоки та далі вздовжбереговою течією до берегової зони Північного 

Приазов’я. Умовно природний середньо-багаторічний стік наносів Дону 

протягом 1940-52 116 рр. складав 4,4 млн. т/рік. Після будівництва 

Цимлянського водосховища в період 1953-71 рр. відбулось зменшення 

твердого стоку, його середньорічна кількість склала 2,8 млн. т/рік при 

значних коливаннях з року в рік (рис. 1). Після 1972 р. твердий стік Дону 

знову зменшився – до 1,02 млн. т/рік. Це було викликане будівництвом серії 

низьконапірних гідровузлів – Кочетовського, Миколаївського (1975 р.) та 

Костянтинівського (1981 р.), які інтенсивно акумулювали завислі наноси 

Дону. З 1983 до 2004 р. твердого стоку надійшло всього 0,4 млн. т/рік [1], 

тобто в порівнянні з умовно природним періодом (1940-52 рр.) він 

зменшився практично в 10 разів [12]. Річний стік рік Північного Приазов’я до 



50-х років ХХ століття становив 1,13 км3 /рік [11]. В другій половині ХХ ст. 

вони також зазнали антропогенної трансформації русел і басейнів. В цей 

період будувались ставки, водосховища, проводилось спрямлення русел при 

промисловому будівництві, відчленування р. Молочної від моря пересипом. 

У зв’язку з цим річкові русла перетворились з текучих на стоячі, що призвело 

до значного скорочення стоку. В басейнах рік створені 270 ставків загальною 

площею 2704,8 га, 16 водосховищ площею 1282,5 га. Після створення 

інженерно-гідрологічних споруд у 50-х роках ХХ ст. середній природний стік 

становив 0,56 км3 /рік, у другій половині століття він зменшився до 0,33 км3 

/рік [13]. Протягом 2000-11 рр. середній загальний показник стоку всіх рік 

Північного Приазов’я становить 0,16 км3 /рік [14]. 

 Висновки 

 1. Внаслідок зарегулювання р. Дон надходження теригенного 

матеріалу з річковим стоком у поточний час більш ніж у 10 разів нижчий у 

порівнянні з показником середини ХХ ст. (відповідно, 0,4 та 4,4 млн. т/рік). 

 2. Твердий стік рік Північного Приазов’я, який зменшився з 1,1 млн. 

т/рік протягом 40-50 рр. ХХ ст. до майже нульового значення на початку ХХІ 

ст., практично не відіграє ролі в надходженні теригенного матеріалу до 

північного узбережжя Азовського моря.  
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