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Особливості водних
екосистем р.Південний

Буг в межах НПП "Бузький
Гард"

В.А.Артамонов, 

НПП «Бугский Гард»





Парк знаходиться на межі 5 
адміністративних районів

Його територія входить до 
складу 11 сільських рад

В межах парку знаходяться
урочища 4 лісгоспів

По межам парку розташовані 28 
населених пунктів з загальною
чисельністю населення понад
130 тис. осіб

Схема розташування НПП 
«Бузький Гард»



Загальні відомості про НПП «Бузький Гард»

• Парк створено Указом Президента України від 30.04.2009 
№279/2009

• Загальна площа території Парку встановлена 6138,13 га, в тому 
числі 2650,85 гектара земель, що надаються парку у постійне
користування, і 3487,28 гектара земель, що включаються до його
складу без вилучення у власників земельних ділянок та 
землекористувачів, 

з них земель державного лісового фонду 1898,8 га, 

під водним фондом – 642,3 га.



Деякі параметри компонентів басейну
Південного Бугу в межах НПП

Північний сухопутний кордон парку знаходиться в 4 км нижче за течією від водопосту Первомайськ
(195,3  км від гирла). Південний – за 4 км вище від водопосту Вознесенська ГЕС  (в  селищі
Олександрівка, 133,4 км від гирла). 

Північна водна межа співпадає з сухопутною; південна знаходиться на межі з хвостовою частиною
Олександрівського водосховища (НПУ 16,9 м). Крім цього до НПП входять, нижні ділянки приток першого
порядку: лівих - рр. Сухий Ташлик, Мигійський Ташлик, Велика Корабельна, Мертвовод (з правою 
притокою р.Арбузинка), правого - р. Бакшала. 
Крім річок є великі балки з  постійними водотоками. По лівому березі це Компанійська, Циганова,  
Дідова,  Попова, Мимрикова, Батрацька, Семенівська, Іванівська, Золотарка по правому – Дубова, Гнила, 
Романова, Швірня, Богданівська, Виноградна. В межах Трикратської ділянки головною є р.Мертвовод
(ліва притока Південного Бугу) та її права притока р. Арбузинка.

Максимальний відмітка урізу води в Південному Бузі на межі НПП з Первомайськом 58 м. 
Мінімальна – 17 м, на межі з Олександрівським водосховищем в околицях м.Южноукраїнськ. 
По Великій Корабельній в межах парку (коло околиці Благодатного) максимальна відмітка - 45 м; 
мінімальна (гирло річки при впадінні в Південний Буг) - 39 м. 
По Мертвоводу в межах парку максимальна відмітка - 24 м; мінімальна - 19 м. 



В межах НПП протяжність природних водотоків 
та струмків складає 64,9 км, площа - 608,9 га

Південний Буг - 38,2 км - 569,7 га

Мертвовод - 7,7 км - 23,8 га

Корабельна - 10 км - 10 га

Арбузинка - 4,9 км - 5,7 га

Мигійський Ташлик - 4,1 км - 0,2 га 



Урочище Корабельне: гирло річки Корабельна, острів 
Корабельний, балка Корабельна



Штучні водойми - 34,4 га

6 ставків - 25,4 га

2 затоплені кар’єри - 9 га



Водні тіла річок в межах НПП
річка Код ВТ Категорія/код 

типу/назватипу

Межі ВТ Екологічний 

статус

Хімічний статус

Південий Буг ua_pdb_12 river/vbig_low_crst 2/

дуже велика річка на 

низовині в 

кристалічних породах

Мигія – верхній

б’єф Олександр. 

водосховища

Відмінний Є ризик

Мертвовод ua_pdb_mrt_02 river/sm_low_crst/ 

мала річка на 

низивині в 

кристалічних породах

Братське –

гирло 

Арбузинки в 

Актове

Не наводиться Не наводиться

Велика 

Корабельна

ua_pdb_v.krb_01 river/vsm_low_crst/ 

дуже мала річка на 

низовині в 

кристалічних породах

витік - гирло Не наводиться Не наводиться

Арьузинка не класифікована не класифікована Не наводиться Не наводиться

Мигійський 

Ташлик

не класифікована не класифікована Не наводиться Не наводиться



Екологічний стан 
поверхневих водних тіл 



Ландшафтне різноманіття НПП «Бузький Гард»

НПП «Бузький Гард» розташований в північній 
частині Східно-Європейської рівнини Степової зони 
в зоні субмеридіонального геологічного розлому, 
утвореного відрогами Подільської та 
Придніпровської височин

В межах парку визначені 4 основних типи 
ландшафтів, які представлені 9 основними типами 
місцевостей та 33 типами урочищ

Серед них 5 видів ландшафтних комплексів 
являються унікальними. До них відносяться 
каньойоно-терасові місцевості долин Південного 
Бугу та його приток



Елементи водних ландшафтів НПП  

• 24 крупні острови 
площею від 1 до 32 га

• Понад 40 дрібних 
острівців

• 14 річкових порогів



Починаючи з 1658 року 
порожиста частина 
Південного Бугу від 
сучасного Первомайська до 
сучасного Южноукраїнська 
співпадає з кордоном 
Вольностей Війська 
Запорозького Низового з 
Отоманською Портою.

А з 1734 року, коли у складі 
Запоріжжя виділені 
територіальні одиниці –
паланки, то з західною 
межею Буго-Гардової
паланки. 



Сьогодні визначено, що саме бузькі пороги від 
колишнього Орликівського шанця до Запорозького 
Гарда являються останнім автентичним ландшафтом 
часів Запорозької Січі



Річкові пороги на Південному Бузі
на теперішній час збереглись у 
недоторканому стані на відносно
невеликих ділянках ріки у 
Вінницькій, Кіровоградській та 
Миколаївській областях

Переважна частина порогів
зазнала змін, пов’язаних з 
гідробудівництвом: забудовані
греблями або затоплені
водосховищами



Флористичне багатство НПП «Бузький Гард»

Систематична група рослин Кількість видів

ВИЩІ РОСЛИНИ
Судинні рослини

Покритонасінні (квіткові) 861
Голонасінні 2
Папоротеподібні 10
Хвощеподібні та плауноподібні 4
Разом судинних 877

Несудинні рослини
Мохоподібні 76
Разом вищих рослин 953

НИЖЧІ РОСЛИНИ
Лишайники 46
Водорості 141

ГРИБИ
Міксоміцети ?
Макроміцети ?
Разом нижчих рослин та грибів 187
Всього 1140



Рідкісні та зникаючі види рослин

При опрацюванні літературних даних, гербарних 
матеріалів Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН 
України та за власними інвентаризаційними 
дослідженнями встановлено наявність на території НПП 
«Бузький Гард»: 

• 34 видів судинних рослин, занесених до третього 
видання Червоної книги України

• 2 види рослин, занесених до додатку ІІ Бернської 
конвенції 

• 6 видів рослин, занесених до Європейського Червоного 
списку

• 6 видів рослин, занесених до Червоного списку МСОП
• 27 видів рослин, занесених до регіонального 

«червоного» списку Миколаївської області

• 65 вузьколокальних та причорноморських ендеміків



Ценотичні особливості території НПП «Бузький Гард»

За геоботанічним районуванням України територія 
парку належить до Європейсько-Азіатської 
степової області, Причорноморської (Понтичної) 
степової провінції, Приазовсько-Чорноморської 
степової підпровінції, смуги різнотравно-
типчаково-ковилових степів. 
Ценози НПП представлені 
• різнотравно-типчаково-ковиловими степами: 

Лучні степи (Steppa subpratensia), Справжні степи 
(Steppa genuine), Чагарникові степи (Steppa
fruticosa), Петрофітні степи (Steppa petrosa)

• дубовими (байрачними) лісами, що збереглися 
на схилах річкових долин та балок та заплавними 
лісами із переважанням тополі білої (Populus
alba), вільхи клейкої (Alnus glutinosa), верби 
ламкої (Salix fragilis) у прирусловій частині та на 
островах.



Типові та рідкісні рослинні угруповання 
Зеленої книги України

На території НПП «Бузький Гард» 
виявлено 11 типових та рідкісних 
угруповань, занесених до Зеленої книги 
України, з яких:

1 лісове угруповання
9 степових угруповань
1 водне угруповання

Угруповання представлені 38 
асоціаціями, з яких:

20 під загрозою зникнення
3 рідкісних
15 типових



Фауна НПП «Бузький Гард»

Систематична група тварин Кількість видів
ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

Ссавці 32
Птахи 149
Плазуни 7
Земноводні 9
Круглороті та риби 28
Разом хребетних 225

БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ 
Ракоподібні 57
Павукоподібні 147
Ногохвістки 55
Комахи 1568
Молюски 36
Коловертки 45
Разом безхребетних 1908
Усьоготварин 2133



Рідкісні та зникаючі види тварин

На території НПП «Бузький Гард» відмічена 
наявність тварин, занесених до:

Червоної книги України – 49 видів, 

Європейського червоного списку – 18 
видів, 

списку 2 Бернської конвенції – 115 видів, 

списку 3 Бернської конвенції – 64 види, 

регіонального списку охорони 
Миколаївської області – 28 видів



• Марена дніпровська 
(Barbus
borysthenicus)

• Підуст звичайний 
(Chondrostoma nasus)

• Білизна звичайна, 
або жерех (Aspius
aspius)



• Видра річкова (Lutra lutra)

• Чернь червонодзьоба 
(Netta rufina)



Оселища з Резолюції 4 Бернської конвенції
Е1.1.1 Євро-сибірські угруповання на уламках скель

• Представлені на відслоненнях схилів гранітного каньйону П. Бугу. Поширені переважно на схилах з експозицією, 
близькою до південної, а також на островах у руслі річки. Представлені Sedum acre, Festuca valesiaca, Stipa
graniticola, Poa bulbosa, Sempervivum ruthenicum, Dianthus hypanicus, Thymus dimorphus, Stachys angustifolia, Ephedra 
distachya та ін. 

F3.247 Понтично-сарматські листопадні чагарникові зарості

• Розташовані на схилах долини Південного Бугу, у балкових системах по берегах річки, місцями також займають
вузькі смуги вздовж берегів П. Бугу, між вертикальними гранітними скелями та кромкою води (наприклад, у 
підніжжя скель Пугач, Брама і Сова на лівому березі), нижче за течією від с. Богданівка на правому березі Бугу, на 
великих островах. Угруповання сформовані Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Caragana frutex, Spiraea hypericifolia, 
Amygdalus nana, Rhamnus cathartica, Asparagus verticillatus, Bromopsis inermis, Kochia prostrata. 

G1.1 Прирічкові та галерейні ліси із домінуванням Alnus, Betula, Populus чи Salix, G1.11 Прирічкові вербові ліси

• Поширені у нижній частині острова Великий (Кривий) та на острові Гардовий (Клепаний), на піщано-мулистих
відкладах, подекуди по берегах Пд. Бугу вздовж кромки води. Переважає Populus alba, також присутні Populus nigra, 
Salix sp., Alnus glutinosa, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica. 



Оселища з Резолюції 4 Бернської конвенції
G1.22 Мішані дубово-в’язово-ясенові ліси великих річок

• Ліси по обох берегах П. Бугу, що складаються з дерев листяних порід з домінуванням Fraxinus, Ulmus, Quercus spp.  
Фоновими видами цих лісів є Quercus robur, Ulmus minor, U. laevis, Acer campestre, A. platanoides, Alnus glutinosa, 
Fraxinus excelsior, Salix alba, Populus alba, P. tremula, P. nigra, Malus sylvestris, Tilia cordata, Padus avium, Crataegus
monogyna, Humulus lupulus, Vitis sylvestris. 

Н3.1 Кислі силікатні континентальні кліфи

• Стрімкі скелясті урвища, розташовані як близько до кромки води в межах гранітного каньйону П. Бугу. Оселища
цього типу зустрічаються часто у комбінації з Е1.1.1 Євро-сибірські угруповання на уламках скель. Характерними
видами є Rumex acetosella, Aurinia saxatilis, Dianthus hypanicus, Moehringia hypanica, у вологих тріщинах поширені
папороті Polypodium vulgare, Asplenium trichomanes, A. septentrionale.

Х18 Степи, що заростають лісом

• Цей тип оселища поширений на схилах долини П. Бугу, а також на схилах балок, як перехідний між байрачними, 
прибережними лісами та степами. Трапляється у комбінації з F3.247 Понтично-сарматські листопадні чагарникові
зарості, і характерними для цього оселища видами чагарників, також може містити ділянки рослинності гранітних
відслонень. Серед степових видів поширені рідкісні Stipa spp, Рulsatilla рrаtеnsis, Adonis vernalis. 



Екосистемні
послуги

• Кругообіг води. Вода 
циркулює по екосистемах, 
вона життево необхідна для 
живих організмів

• Регулювання якості води 

• Очищення води та стічних
вод. Екосистеми
забезпечують фільтрацію і 
видалення з води 
органічних забруднень

• Рекреація та екотуризм



Екологічні проблеми території (вплив антропогенних 
факторів)

Процеси, які призводять до трансформації 
ландшафтів, зокрема:
• гідробудівництво;
• процеси водної ерозії на прилеглих полях;
• розробка корисних копалин - гранітів;
• деградація природних пасовищ
Чинники, що не приводять до трансформації 
ландшафту відносяться:
• техногенне забруднення території парку ПУ АЕС;
• забруднення грунтів, вод та рослинності 

агрохімікатами; 
• забруднення вод річок зворотними водами 

населених пунктів та підприємств;
• засмічення території;
• рекреаційне перевантаження природних 

комплексів;
• браконьєрство



Суцільна гребля Олександрівської ГЕС



Дослідження у 
водних екосистемах



ГІС-моделювання водойм



Вивчення рельєфу дна
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