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В статті висвітлено вплив згінно-нагінних явищ в пониззі Дніпра на проникненню 

солоних вод з Дніпровсько-Бузького лиману до руслової мережі, які здатні спричиняти 

короткостроковий перерозподіл ряду гідрохімічних та гідрофізичних показників водних 

мас регіону досліджень. 

 

Ключові слова: кисневий режим, температура води, згінно-нагінні явища, солоний 

клин, пониззя Дніпра 

 

 

Згінно-нагінні явища в пониззі Дніпра є періодичними. Впродовж року 

найбільша їх повторюваність відмічається на початку весни (березень-

квітень) та в осінній період (вересень-жовтень). Нами неодноразово 

досліджувався вплив елементів гідрологічного режиму на біотичні та 

абіотичні компоненти водних екосистем [2-13], однак питання щодо 

процесів, які відбуваються у них під час проходження згінно-нагінних явищ в 

пониззі Дніпра, лишається відкритим. Поява цих явищ впливає не лише на 

рівневий режим та розподіл течій у водній товщі, але й може мати значний 

вплив на формування інших абіотичних компонентів даної території. 

Оскільки заплава пониззя Дніпра розташована між прісноводною та 

солонуватоводною акваторіями, згони та нагони води тут здатні значною 

мірою змінювати гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні характеристики 

водних мас під час проходження явища.  

Матеріали та методи. Матеріалами для написання статті слугували 

дані щодо вмісту розчиненого у воді кисню, рівня, температури та солоності 

води, які були отримані нами під час проходження явища нагону вод 22–

23.06.2018 р. Спостереження проводились у період 21–25.06.2018 р. 

Зйомка велась на трьох створах: р. Рвач в районі с. Кізомис, пр. Забіч 

біля с. Дніпровського та р. Дніпро навпроти м. Херсона. Виміри показників 

виконувались на різних глибинах від поверхневого шару до дна через кожні 

2,0 м. Під час безпосереднього проходження нагону води – через кожен метр 

глибини. 
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Для отримання даних використовувався мультифункціональний прилад 

(оксиметр/рН-метр/кондуктометр/солемір) AZ-86031, відкалібрований та 

верифікований в натурних умовах. Хід рівня води фіксувався самописцем 

рівня води ГР-116. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Зафіксоване нами явище нагону вод почалось у пониззі Дніпра вранці 

22.06.2018 р. під час зародження та поглиблення проходження над 

територією Херсонської області південного циклону. Посилювала 

циклональну діяльність фронтальна смуга з хвилями, що швидко 

зміщувалась з центральної Європи на територію України (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Розташування молодого циклону над територією півдня України 

(L) та фронтальної смуги над центральною Європою на синоптичній карті 

22.06.2018 р. за даними [1] 

 

Така синоптична ситуація сприяла формуванню стійкого західного 

переносу повітряних мас у приземному шарі 22 червня, який 23–24.06. 

змінився на південно-західний. Швидкість приземного вітру в цей період 

становила 4–6 м/с, з поривами до 12–14 м/с. Вітри цього напрямку сприяли 

нагону солонуватих вод з Дніпровсько-Бузького лиману до руслової мережі 

пониззя Дніпра. На рис. 2 наведено хід рівня води за досліджений період. 
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Рис. 2. Внутрішньодобовий хід (1) та динаміка середньодобових 

значень рівня води (2) в русловій мережі Дніпра в районі м. Херсона згідно 

натурної зйомки 21–27.06.2018 р.  

 

Середньодобові рівні води під час проходження нагінного явища 

становили 0,18–0,28 м БС, при нормальних їх значеннях в цей період року 

(до та після нагону води) – 0,02–0,08 м БС. 

Нашими натурними спостереженнями було встановлено, що явище 

нагону вод впливає не лише на елементи гідрологічного режиму 

досліджуваного водного об’єкту (підвищення рівня води, затоплення 

заплави, тощо), але й на ряд гідрофізичних та гідрохімічних показників 

водного середовища. 

На рис. 3 наведено розподіл температури води та концентрації 

розчиненого кисню за глибиною в русловій мережі пониззя Дніпра до 

початку (а), під час нагінного явища (б, в) та після його проходження (г, д). 

Напередодні нагону води (21.06.) в русловій мережі відзначалась пряма 

температурна стратифікація у поверхневому шарі води. На глибинах нижче 

шару прозорості внаслідок невеликих витрат води та відсутності 

вертикального перемішування водних мас переважала ізотермія (див. рис. 

3 а). Концентрація розчиненого у воді кисню з глибиною майже не 

змінювалась та становила 7,1–7,3 мг/дм
3
. Солоність вод в русловій мережі в 

районі м. Херсона становила 0,25–0,28‰. 

Нагін води тривав з ранку 22.06. до вечора 23.06. В перший день 

нагінного явища, поблизу морського краю дельти, концентрація кисню в 

придонних шарах знизилась до 4,2–4,6 мг/дм
3
. Такий перерозподіл величин 

вірогідно був спричинений проникненням більш прохолодних та солоних вод 

до руслової мережі пониззя Дніпра. Солоність вод в придонному шарі 

становила 5,0–5,3‰, при фонових значеннях тут менше 1,0‰ (р. Рвач в 

районі с. Кізомис). Температурна стратифікація стала більш вираженою і 

поширилась до придонних шарів (див. рис. 3 б). 
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Рис. 3. Розподіл температури води (t, °С) та концентрації розчиненого 

кисню (О2, мг/дм
3
) за глибиною (Н) в русловій мережі пониззя Дніпра по 

створах в різні дні: а) Дніпро біля м. Херсон – 21.06.; б) р. Рвач – 22.06.; 

в) пр. Забіч – 23.06., г) р. Рвач – 24.06.; д) Дніпро біля м. Херсон – 25.06. 
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Вище за течією (10 км від морського краю дельти) в районі пр. Забіч 

також відмічались подібні процеси (див. рис. 3 в). В придонних шарах вміст 

кисню становив 4,5–5,0 мг/дм
3
, солоність вод – 4,5–4,9‰. 

Така різка зміна вмісту розчиненого у воді кисню та температурних 

показників середовища може негативно відобразитись на існуючих у 

русловій мережі гідробіонтів, особливо на представниках придонної флори та 

фауни. Якщо в нормальних умовах дефіцит кисню у воді не відзначається 

(середні значення насиченості 86–90%), то при нагінному явищі, що 

супроводжувалось проникненням солоних вод до руслової мережі, нами 

зафіксовано зменшення насиченості до 40–46%, тобто у 2–2,5 рази. Значення 

концентрації розчиненого кисню у воді впродовж 22–23.06.2018 р. в 

придонному шарі також знизились більш ніж вдвічі, причому найнижча 

концентрація відзначалась у русловій мережі біля морського краю дельти та 

незначно збільшувалась вверх за течією. 

Після проходження явища (24.06. та 25.06.) досліджені показники 

знову встановились на рівні фонових значень. Їх розподіл за глибиною, через 

значне вертикальне перемішування вод під час нагону води та різкого 

відходження нагінної хвилі, став більш однорідним ніж до нагону. Відтік 

нагінних вод також добре фіксувався й за показниками солоності, вони 

повернулись до фонових значень (0,25–0,26‰) та вирівнялись за глибиною. 

Заключення. Згінно-нагінні явища в пониззі Дніпра не лише сприяють 

проникненню солоних вод з Дніпровсько-Бузького лиману до руслової 

мережі, але й здатні спричиняти короткостроковий перерозподіл ряду 

гідрохімічних та гідрофізичних показників водних мас, що є найбільш 

вираженим у придонних шарах. 
 

** 
В статье освещено влияние сгонно-нагонных явлений в низовьях Днепра на 

проникновение соленых вод с Днепровско-Бугского лимана в русловую сеть, которое 

способно вызывать кратковременное перераспределение ряда гидрохимических и 

гидрофизических показателей водных масс региона исследований. 

 

** 
The article highlights the influence of surge-removal phenomena in the lower reaches of 

the Dnieper on the penetration of salty waters from the Dnipro-Bug estuary to the channel 

network, which can cause short-term redistribution of a number of water masses hydrochemical 

and hydrophysical indices in the region of research. 
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