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У посібнику подано відомостіпро річки, щопротікаютьтериторієюнашого
району, їх красу та екологічніпроблемиякі з кожним роком все
більшезагрожуютьводним ресурсам. Книга розрахована на широке коло
читачів, вчителів, краєзнавців та любителіврідного краю.
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Справжньоюокрасою наших краєвидiв є рiчки – голубiартеріїнашого краю.Їх є
багатоi великих і маленьких, iзовсімструмочків. Та всi вонинеповторнi і
прекрасні. У кожноїрічкисвiй характер, i цiлий ряд тiлькиїйвластивих рис та
особливостей.
Гідрографія нашого району представлена багатьма річками, які відносяться до
басейнів Дністра та Південного Бугу.
Дністер
Дністер – річка у СхіднійЄвропі. Тече з північного заходу на
південнийсхідтериторієюУкраїни
і Молдови. Дністер – друга за
розмірамирічкаУкраїни, у межах
якоїїїдовжинаскладає 705 км. Її
виток знаходиться у Карпатах, у
ТурковськомурайоніЛьвівськоїоб
ласті на висоті 900 м над рівнем
моря, має 386 приток, впадає у
Дністровський лиман, з’єднаний з
Чорним морем. Довжина – 1352 км, площабасейну - 72,1 тис.кв. км.
Українська народна етимологіяпов'язуєназвурікизісловосполученням «дні
стер».
Існує легенда, за якою на місцірікибув невеликий струмок, уздовжякого жили
люди. Вони вели свійкалендар, позначаючидні на прибережному піску.
Але одного разу струмокрозлився й затопив береги. Коли зранку вода зійшла,
вийшли люди на берег, а їхніхпозначок на піску нема.
— Хтодністер? — бідкались люди, і самівідповідали:
— Та хто?! Струмокдні стер.
З того часу і стали називатиструмок, якийдні стер — Дністер.
Річки басейну Дністра, які протікають територією Ярмолинеччини.: р. Тернава,
Студениця, Ушиця.
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Тернава – лiва протока Днiстра, започатковується на межi двох районiв –
Ярмолинецького i Дунаєвецького, пiвденнiше села Косогiрка. Рiчцiнавiть
присвячене село Тернава, що впритул
до селища станцiїДунаївцi. Мандрує
рiчка, переборює 62 км шляху до
Днiстра, ширина 10-14 м. Рiчка гарна i
цiкава. У цьому можна переконатися,
вiдвiдавши державний заказник
Княжпiльську дачу, що поруч
с.СуржинцiКам’янець-Подiльського
район. Але й ця рiчка не позбавлена тривог з боку людини, та й ширина її
постійно зменшується.
Студениця– теж ліва притока Дністра.Це одна з найчистiших i мальовничих
подiльськихрiчок. Найцiннiший куточок на берегах рiчки – державний заказник
“Совий яр”. Неначе вишиванка виблискує тут своїм тихим i лагiдним плесом,
нiби гордиться, що протiкає через цей Храм Природи, роздiляючи його на двi
половини. Назву рiчки пов’язують з студеними водами, що живлять
Студеницю. Започатковується Студениця з джерел у вибалку на пiвнiчвiд села
КосогiркаЯрмолинецького району на висотi 315 м над рiвнем моря. Несе свої
води до Днiстра протягом 84 км, ширина 9-12м., i сходиться з ним нижче села
Рогiзна, що на Кам’янеччинi. Місце витоку добре залужене, що оберігає
джерела від замулення. Між схилами невеличке болото, де зростають осока та
очерет. Лівий берег від поля відмежований зарослями верби.
За Савинцями, мимо який
протікає Студенниця, течія
не спостерігається.
Оживає вона вже біля
Ложковець у Дунаєвецькому
районі. Річка перетинає 18
населених пунктів, прямуючи
територією Ярмолинецького,
Дунаєвецького, КамянецьПодільського районів.
У Студениці за останній час порушився природний водний баланс і, як
наслідок, річка почала міліти. Тому нині з новою силою постає проблема очищення природних вод від різних джерел забруднення.Нинішні екологічні
негаразди Студениці пов’язані передусім зінтенсивним «освоєнням» Дні6

стра. Бо нестабільність рівня води у його водосховищі посилює руйнування
берегів і особливо відбивається на рибних ресурсах Дністра і його приток.
До головних причин забруднення Студениці, як і інших річок нашого краю,
можна віднести байдужість людей і їхбезгосподарність. В річку потрапляють не
лише стічніводи промислових підприємств,полів і ферм, але й забрудненавода
від миття автомобілів наберезі. Найбільш характерні забруднювачі —
ценафтопродукти та феноли.
Головна водна артерія Ярмолинеччини – річка Ушиця.
Ушицябере початок в сусідньомурайоні.
Довжина її 122 км., ширина русла 10-12 м., площа басейну 1400 кв. км., падіння
2м/км. Гарною прикрасою природи є пониззя річки Ушиця, яканесе свої води
коло сіл нашого району:Сутківці, Боднарівка, Борбухи, Баранівка, Круті Броди,
Вербка Мурована. На річці
Ушиці колись знаходилось 5
водяних млинів. Високі схили
над річкою приваблювали
різновидами кварцу, крейди,
але найбільше багатство
приушицьких схилів – фосфати,
які заховані під товстим шаром
каміння і піску. Років 25 тому
на долини і горби річки Ушиці прибули геологи. Вони довели, що тут є не лише
цінні мінерали, але й оздоровлювальна вода, в тому числі в селі Круті Броди.
Можливо з часом люди знову потурбують приушицькі схили, щоб взяти звідти
необхідні для себе скарби. Єдине чого вже не дістане з річки Ушиці людина –
це її водяне багатство. Головна річка району зараз дуже поміліла. Губить річку
недбальство людей. Однією із причин є забруднення її водоймищ
нафтопродуктами, промисловим брудом та домашніми відходами.
Річка Ушиця і її притока річка Ушка протікають через землі сіл Проскурівка,
Корначівка. Завдяки цим річкам в селі Проскурівка була зявилася паперова
фабрика, цукроварня, лісопильня і три млини.
Північніше Проскурівки починається середня течія річки. Тут вона приймає
води своєї першоїправої притоки, яка несе їх відСолобківців з двох
малесенькихставків. Східніше села Тарасівка ця притока плине межею
Ярмолинеччини та Віньковеччини. Пронісши води черезцентр села Андріївка,
притокавпадає в Ушку.Ушка є правою притокою річки Ушиця.Вона має
довжину 34 км, площу басейну204 км2, 42 притоки загальною протяж7

ністю — 107 км. Густота річкової мережіУшки — 0,75 км/км2.Її басейн
розташований напівнічному
сході Хмельницькоїобласті у
межах Віньковецького, Ярмолинецького та
Дунаєвецького
адміністративнихрайонів.
Цікаво, що в народіУшку ще
називають — Утка.
Село Тарасівка розташоване на
горбистій місцевості на обох
берегах річки Ушки, притоки річки Ушиці. Село багате на підземні води, які
виходять на поверхню незчисленними джерелами.
Ще одна притока Ушиці- р. Рутка, що відноситься до басейну малих річок. Її
довжина 17 км., площа басейну 64, 3 кв.км., падіння 1,2м/км. Її води омивають
землі селаНове Село нашого району. Долини притоки вузькі, русло глибоко
врізається у вапнякові породи, берег стрімкий, ложе здебільшого камянисте.
Береги річки тверді, вода прісна,чиста і смачна.
РічкаВовчок є лівоюпритокоюрічкиУшиці. Площайогобасейну становить
185км2, а густота річковоїмережі — 0,51км/ км2.
БасейнВовчкарозташований на територіїЯрмолинецькогоадміністративного
району.Верхнятечіярічкинаповнюєтьсятрьома притоками. Права притока бере
початок західнішес.Слобідка-Кадіївськаізтрьохструмків, на двохізяких є ставки,
а лівийвитікає з болота. На південно-східнійоколиціСлобідки-Кадіївської вона
зновуутворюєневеличкийставочок.Центральна притока бере початок в
с.Буйволівці, де до неївпадаєчотириструмки, на трьох з яких є по два ставки. На
її правому березізнаходяться два піщаних і один глинянийкар’єри. Ліва притока
бере початок північнішеЖилинців з чотирьохструмків. Ліва притока
утворюєвелику меандру білясхідноїоколиціЖилинець та в
заболоченійдолинівпадає в центральну притоку. Води всіхтрьох приток
зливаються на західнійоколиціПравдівки, де починаєтьсясереднятечіярічки і де
також єдва ставки.
Правий берег у ціймісцевостіобривистий, а річкамеандрує.Вовчокприймає води
щеоднієїлівої притоки, яка бере початокз джерелапівнічнішеШарівки.
У ціймісцевості абсолютна висотарівня води у Вовчку становить — 257,8 м. У
нижнійтечіїВовчокповниться водами щеоднієїлівої притоки, яка тече
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південнішеШарівки. Унижнійтечії русло Вовчка всебільшепоглиблюється і
дужемеандрує. В Бондарівцірозливається у два ставки.БіляЛисівкиВовчок
впадає вУшицю.
Південний Буг
Південний Буг – ріка на південномузаходіУкраїни. Довжина – 806 км.
Площабасейну 63 700 кв. км. Єдина велика річкаУкраїни, яка повністюпротікає
на їїтериторії.
У давнину Південний Буг називали
Гіпанісом. Назва Південний Буг вже
чисто слов’янського походження.
Слов’янське слово «буть» означало
«зігнутий», «кривий». Річка була
повноводним шляхом ще за старих
часів. Але помітніший розвиток
судноплавства почався лише наприкінці сімнадцятого століття, коли стали
вивозити за кордон пшеницю Тепер річка судноплавна лише в нижній частині.
Південний Буг є найкращим місцем відпочинку. Особливо приваблює до себе
річка влітку, коли можна купатися і ловити рибу, прогулюватись на човнах,
насолоджуватись краєвидами. І було б дуже добре, якби після відпочинку люди
прибирали за собою, а не залишали після себе купи сміття.
Вода ріки використовується для технічних і комунальних потреб, зрошення
полів. Багатий Буг і на рибні запаси. Тут водяться карась, сом, лящ короп,
плітка, йорш, лин, судак, головань, товстолобик та інші види риб. На
незамерзаючих ділянках зимують дикі лебеді.
У XIX ст. Південний Буг визнали, як одну із найчистіших річок України, чого
не можна сказати у ХХІ столітті.
Своїми водами Пiвденний Буг завдячуєменшимсестрицям – притокам.
РічкибасейнуПівденного Бугу, якіпротікають по територіїнашого району: р.
Вовк, Вовчок.
Рiчка Вовк довжиною 71 км з притокою Вовчок (39 км), протiкаючи серед
чагарникiв, заростей, крадеться, ховається неначе вовк. Звiдси i назва. Річка
Вовчок — права притока річки Вовк. Він має довжину русла — 39 км і 66
приток загальною протяжністю — 166 км. Густота річкової мережі складає —
0,82 км/км2, а площа басейну — 249 км2. Верхня і частина середньої течії
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розташовані на Ярмолинеччині, а друга частина і нижня течія — на
Деражнянщині.
Початок Вовчок бере північніше
с.Антонівці. На Ярмолинеччині
Вовчок повниться водами сімох
лівих приток і трьох правих. Тече
широкою долиною біля сіл
Вихилівка, Пасічна і Михайлівка.
Його ліві п’ята і сьома притоки
утворюють невеличкі ставочки.
Цікаво, що у середній течії майже
5 км ця річка тече межею Ярмолинеччини і Деражнянщини. Східніше Пасічної
долина Вовчка стає дуже заболоченою.
Всі притоки Вовчка у цій місцевості беруть початок з джерел і течуть
заболоченими долинами. Поблизу с.Видошня у заплаві річки добувають торф.
Вовк, права притока Південного Бугу, бере початок на північ від с. Ружичанки.
Довжина річки - 71 км. Басейн розташований у центральній частині Подільської
височини. Тече серед осадових порід. У пригирловій ділянці річка проходить
по болоту, яке зливається з заплавою Південного Бугу. Тут заплава має ширину
до 2 км. Ліси займають 8 % площі басейну.
Усі річки району мають змішаний тип живлення: навесні поповнюються талими
снігами, влітку – дощами, взимку – підземними водами. Їх використовують для
розведення риби, водоплавної птиці, водопостачання населених пунктів,
тваринницьких ферм, промислових підприємств.
У річках і водоймах водяться карасі, коропи, щуки, соми, товстолобик, білий
амур, лин, раки. З водоплавної птиці водяться крижні, чаплі, чирки, бекаси.
Завершується наше скромне знайомство з голубими артерiями нашого краю.
Мимоволiдумаєм, що i край без них не був би таким щедрим, яким вiн i понинi
є. Проте хотiлося б застерегти, щоб всi ми громадою бiльше берегли, дорожили
тими скарбами, якi маємо, бо як втратимо, то вороття не буде. То ж подбаймо,
щоб річки наші залишились чистими голубими змійками, джерела – почищені і
не засмічені, а береги тішили людей своєю незайманою чистотою.Щоб наш
край не опинився на днi людської байдужостi, безпечностi, бо тодi вже нiчим не
окупити заподiяного.
Невідкладним завданням на сьогодні є розробка комплексних заходів,
направлених на зменшення антропогенного впливу на екосистему наших річок.
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Треба постійно чистити джерела, які засмічуються протягом року, особливо
весною і восени.
Подбаймо про те, що маємо ! Адже потреби у водi з кожним роком зростають,
а джерел i приток не збiльшується. Задумаймося над цим. Згадайте цiну
ковточка води у спрагу i все стане на свої мiсця. Тiльки не забуваймо про це!
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