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РІЧКА БОКОВА -
 Права притока Інгульця

басейну Дніпра. У
гідрографічному відношенні це
притока ІІ порядку, належить до
правобережної частини Дніпра,
а притоки беруть початок на
Придніпровській височині.

 Починається поблизу
с. Варварівка на висоті 155 м, а
закінчується на висоті 59м
поблизу м. Кривого Рогу

 Тече на південний схід і південь.
Площа басейну 1320 км2.
Долина скринеподібна,
шириною до 1-2 км, заплава
неширока – до 0,2 км.

 Довжина річки 72 км., глибина
до 2,7м. Коефіцієнт звивистості
1,59. Має одну крупну притоку –
р. Боковеньку.



Фізична карта 
Кіровоградської 

області  
1998

Карта водних об’єктів 
Кіровоградської області 
А.І. Кривульченка 2011 



відношення постійної (непересихаючої) течії русла 
до довжини балки у %

Назва села + 

кількість балок

Карта  1998 р. Карта дійсного стану 

2018 р.

Варварівка

4 балки

25%

13 ставків

24%

13 ставків

Бокове

6 балок

39,2%

14 ставків

33,9%

18 ставків

Ганнівка

2 балки

50%

15 ставків

41,7%

15 ставків

Гурівка

2 балки

70%

5 ставків

-

5 ставків

Разом 

14 балок

46,1%

47 ставків

33,2%

51 ставок
        



Вплив погодно-кліматичних  умов



ФАКТИ  НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

ЧИННИКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 



ЧИННИКИ ПОЗИТИВНОГО ВПЛИВУ 



ВИЯВЛЕНІ  ПРОБЛЕМИ РІЧКИ:

Будівництво 
Карачунівського 

водосховища 
зменшило 

довжину русла 
Бокової на 

17 км та привело 
до затоплення 8 

населених 
пунктів.

Права притока 
р.Бокової –
Боковенька 

стала 
самостійною 

річкою.

Загачення у 50-60-х роках 
ХХ століття на руслі річки 

54 ставків привело до 
пересихання, замулення, 

зміління і заростання 
очеретами. Найбільша 

кількість ставків - 27, на 
території сіл Бокове та 

Ганнівка.



Центральне русло річки по довжині заросле очеретами на 90%.
Ширина заростання очеретами до 370 м. Затоплено 6 хат. 

ВИЯВЛЕНІ  ПРОБЛЕМИ РІЧКИ:



ВИЯВЛЕНІ  ПРОБЛЕМИ РІЧКИ:
Ще на початку ХХ ст. глибина 

річки становила 2,7 м. На 
даний час глибина 

центрального русла та 
приток сягає не більше 78 см. 

Тільки ставки можуть мати 
глибину до 10 м

Товща мулу в руслі сягає від 5 до 
16 см. 
В ставковій зоні  до 55 см.
Зміління та замулення річки 
приводить до значного її 
випаровування та  пересихання 

Нерегульований скид води у ставках на  4/5, 
приводить до замулення джерел,                    
зміни живлення річки та пересихання русел, 
спустелення берегової лінії, засолення 
грунтів, затоплення господарських будівель  
в місцях спуску.
Розорювання прибережних зон  приводить 
до збільшення замуленості русла



РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 
ДОЗВОЛИЛИ 
СКЛАСТИ 
АВТОРСЬКУ КАРТУ 
ДІЙСНОГО СТАНУ 
РІЧКИ; 
ПОПЕРЕЧНІ ТА 
ПОЗДОВЖНІ 
ПРОФІЛІ РІЧКИ 
БОКОВОЇ НА 
ТЕРИТОРІЇ СІЛ 
БОКОВЕ ТА 
ГАННІВКА

Авторська карта сучасного стану 
річки Бокова



Поздовжні  
профілі висоти 
схилів 
вказують на 
загально-
географічну 
закономірність  
рівнинних 
річок України –

“ Правий схил 
помірно 
крутий, 
а лівий 
пологий ” 



Поперечні профілі 
вказують на різку 
зміну глибини русла  
від 17 см до 78 см.
Шар мулу  в 
центральному руслі  
змінюється від 5 см до 
16 см.
В ставковій зоні 
виявлено значні 
наноси мулу до 55 см.
Виявлені показники 
вказують на 
деградацію річки



ПОЗДОВЖНІЙ ПРОФІЛЬ ГЛИБИНИ РУСЛА 
Показники глибини русла 
вказують на  Ступінчатий  тип 
профілю.

При такому типі профілю річка 
самостійно відновитись не може.
В місцях різкого зниження глибин 
спостерігаємо значні наноси мулу, 
піску, жорстви та органічних 
решток.
Відновлення відбувається 
шляхом  винесення накопичень 
при весняних повенях та 
паводках.

Для цього потрібно поглиблювати 
русло в місцях різкого зміління.
Профіль повинен бути увігнутим 
або прямим із зменшенням похилу 
дна від витоку до гирла.



ТЕРМІЧНИЙ РЕЖИМ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

Вимірювання температури 
поверхневих вод протягом року 
в одному пункті:
max tº +20ºС; min tº +2,8ºС;
середня річна tº +11,4ºС;
Вимірювання температури 
повітря : 
max tº +21ºС; min tº -4ºС;
середня річна tº +8,7ºС;

Вимірювання температури 
поверхневих вод в різних 
пунктах певного часу 
(20.09.2019р.):
max tº +17,8ºС; 
min tº +16ºС;
середні tº +16,9ºС; 

Термічний режим річки характеризується максимальними показниками в літні

місяці. Існує залежність між температурою повітря і води в річці, що порушується

місцевими умовами та господарською діяльністю.



ШВИДКІСТЬ ТЕЧІЇ В РУСЛІ 

За даним графіком помітні значні коливання швидкості течії:

max 0,6 м/с, min 0,2 м/с, середні показники течії 0,4 м/с.

Підвищення швидкості руху води в руслі спостерігається в пунктах виходу підземних вод на

поверхню. Зниження швидкості та застій води спостерігаємо в заплавах та зниженнях

рельєфу.

Отже, суцільна течія вздовж центрального русла відсутня через: широке русло, значну

звивистість, мілководність, створені людиною зниження рельєфу, підвищення швидкості

течії - в місцях виходу підземних вод на поверхню.



• Краєзнавчі, картографічні дослідження показали, що річка 
Бокова зазнала значних змін, що  відображається в 
гідрометричних показниках річки та її долини. 

• Сучасні карти більш точні, конкретні, проте й ці карти, як 
показали експедиційні дослідження, не можуть відповідати 
дійсному стану водного об’єкта. Дослідження в ході роботи  
дозволять відкорегувати офіційні карти та внести зміни до 
вже існуючих карт.

• Внаслідок впливу господарської діяльності людини та 
природно-кліматичних умов змінилися більшість 
гідрометричних показників річки Бокова. А саме: глибина та 
ширина русла, швидкість течії,  товща мулових наносів, 
рівень заростання заплави.

• Загальногеографічним закономірностям відповідають 
профілі схилів та  термічний режим води. 

• Малі річки за останні роки господарської діяльності значно 
змінились, що потребує заходів з їх збереження і запуску 
регіональної програми із збереження та відновлення водних 
об'єктів України. 
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