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ГІДРОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ МІНЕРАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

ТЕРПІНІВСЬКОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

(С. ТЕРПІННЯ, МЕЛІТОПОЛЬСЬКІЙ РАЙОН) 

Мінеральні води – цінний природний гідроресурс планети. Зазвичай це 

підземні води з рівнем мінералізації більш 1 г/л що містять специфічні 

мікроелементи, які благотворно впливають на організм людини [1]. Більшість 
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мінеральних вод при таких показниках використовуються в лікувальних цілях і 

мають науковий інтерес в межах актуального напрямку географії – медичної 

географії.  

Після глобалізації світу, зокрема використанні  агротехнічних технологій  

у сільському господарстві, забрудненому промисловому виробництві , вплив  

антропогенного чинника зріс і став лідируючим стану усіх природних  

екосистем.  Вплив  людини  негативно  позначився  на  стані  повітря, ґрунтів, а 

також і води, зокрема і підземної. Тому кожне природне джерело мінеральної 

води набуває великої важності як для локального рівня, так і для регіонального 

рівня. З цієї точки зору  мінеральні джерела Терпінівської локалізації (с. 

Терпіння, Мелітопольського району) не менш важливі чим видатні джерела 

Західної України або Кавказу [2].  

В адміністративному відношенні район Терпінівських джерел 

знаходиться у центральній частині с. Терпіння Мелітопольського району 

Запорізької області і являє собою природні витоки  підземних  вод безнапірного  

сарматського водоносного горизонту, приуроченого до відкладів 

нижньонеогенового періоду (N1), в орогідрографічному відношенні - на схилі 

пойми ріки Молочної, яка розкриває осадові відклади на глибину 30-45, а 

подекуди і більше метрів оголяючи осадові відклади гірських порід, в  

геоструктурному відношенні відноситься до Причорноморської западини і її 

артезіанського басейну. 

Розташовані Терпінівські джерела в частині села на пагорбі висотою  45 м  

над рівнем моря, навколо створено затишний парк. На вершині  гори  з  

гірських порід, що виходять на поверхню б’ють 5 джерел з холодною водою. 

Ключова вода стікає між каменями  у невеличке природне озерце. Нині  

територія навколо  ключів оголошена заповідною і має назву «Цілющі ключі», 

тому що за деякими даними  вода  має  цілющі властивості через присутність  

іонів срібла. Існуючі історичні відомості говорять про те, що коли  
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антропогенний вплив був незначним, води Терпінівських джерел  

використовувались   для забезпечення  питних  потреб   населення.  

Водоносний горизонт у відкладах середнього та верхньосарматського 

підрегіоярусів, меотичного та понтичного регіоярусів верхнього міоцену , що 

живить  джерела  Терпінівської  локалізації(N1s2+3 + N1m + N1p)  поширений  у  

межах  всього  Причорноморського артезіанського  басейну,  за  винятком  

Північноприсиваського району. У межах гідрогеологічної області українського 

кристалічного щита ( ГОУКЩ)  даний  горизонт  відсутній.   

Водоносні породи верхнього міоцену не  розділяються водотривами, і 

тому  розглядаються як спільний водоносний  горизонт,  складений  потужною  

товщею вапняків органогенних, оолітових, часто кавернозних з  

малопотужними прошарками  мергелю і  піску,  що  перешаровуються між  

собою. В покрівлі водоносного горизонту  залягають глини пліоцену.  

Водоносні відклади  горизонту залягають на  водотривких темно-сірих  глинах 

нижньосарматського підрегіоярусу міоцену, який є першим регіональним  

водотривом. 

Загальна  потужність водоносної  товщі  зростає  з  півночі  на  південь від  

9,0  до  92,0 м,  а  глибина  залягання  водоносного  горизонту зростає  з  півдня  

на північ, в  залежності  від  збільшення  абсолютних відміток  денної  поверхні,  

та  коливається  від  29,0  до  66,1 м.  

Водоносний горизонт безнапірний по всій площі розповсюдження. 

Глибина  залягання  статичного  рівня коливається від  29,0  до  66,10 м,  

абсолютні  відмітки  рівнів  встановлюються  на  позначках від -5,0 до +38,8 м.  

На  даній  території  відмічається  регіональне  підвищення  рівнів підземних 

вод [3].  

Водозбагаченість горизонту дуже нерівномірна. Питомі дебіти 

коливаються у межах від  0,009  до  15,3  дм. куб/сек. Коефіцієнти фільтрації,  

як  і  водозбагаченість, в  залежності  від  властивостей водовмісних порід 
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змінюються у межах від 0,018 до 153, 9 м/добу/. Коефіцієнт  водопровідності  

коливається  у  дуже  широких  межах  від  0,3  до  2400 кв. м/добу. 

За хімічним складом підземні  води  даного  горизонту можна поділити  

на  два  райони:  північний  та  південний.  За  хімічним  складом підземні  води  

північного  району  відносяться  до  хлоридно-гідрокарбонатних.  Мінералізація  

води  змінюється  від  1,0 до 1,9 г/куб. дм. 

Південний  район  характеризується більш  низькою  якістю  підземних 

вод, значною мінералізацією та жорсткістю. Води  за  своїми  хімічними  

властивостями  прозорі,  без  запаху і кольору,  холодні (t - +14-16 градусів за 

С),  жорсткі (загальна жорсткість перевищує  7 ммоль/куб дм, слабо лужні (рН 

7,6-7,9).  В окремих пробах води  відмічається  підвищений  вміст  наступних  

макрокомпонентів:  Cl  до 527, 0 мг/дм. куб., SO4   до   802,0 мг/дм. куб. 

Даний напрямок дослідження вважається нам дуже важливим, як за 

параметрами  фізичної географії, геології, так і за параметрами геоекологічного 

напрямку та медичної географії, тому дослідження будуть  проводитися далі та 

мають перспективи для актуалізації .  
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