ХАРАКТЕРИСТИКА БАСЕЙНУ ДІНЦЯ
Загальна характеристика ріки
Сіверський Донець — типова рівнинна річка, що бере початок у безлісій місцевості Середньо-Руської височини на висоті 218 м над рівнем моря.
Загальна її протяжність становить 1013 км. Площа басейну — 98900 км2. Основні притоки Дінця — Оскол, Жеребець, Красна, Борова, Айдар, Деркул,
Торець, Лугань. Всі ці річки розташовані в межах дослідженої нами заплави
Дінця, від впадіння в нього р. Оскол до гирла р. Деркул (рис. 3).
Сіверський Донець разом з усіма своїми притоками за характером водного режиму відноситься до східноєвропейського типу. Такі річки характеризуються виразною весняною повінню, низькою літньою меженню і відносно
високим рівнем води восени (внаслідок дощів) і взимку (через таїння снігів
під час частих відлиг) [Фисуненко, Жадан, 1994].
Льодостав встановлюється найчастіше у 2–3 декадах грудня (на малих
річках і озерах) або у 1–2 декадах грудня на Сіверському Донці та його великих притоках. Середня тривалість стійкого льодоставу в холодні зими становить близько 3-х місяців (грудень — лютий), у лагідні зими — від 1–2 тижнів
до 1 місяця. Річки відкриваються від криги переважно у 1–2 (на озерах у 2–3)
декадах березня. На малих річках і озерах крига тане на місці, на більших
(особливо на Дінці) буває весняний льодохід різної тривалості. Повністю звільняються від криги річки до 3 декади березня.
Середній нахил водної поверхні Дінця становить 0,18 м/км. Річка у середній течії, де розташована ділянка наших досліджень, має ширину 60–100
м. Середня глибина — 1,5–2 м, на плесах — 3–4 м (місцями до 6–7 м), а на
перекатах — до 0,5 м. Середній стік поблизу Лисичанська становить 100–110
м3/сек. Дно ріки піщане або піщано-мулисте, місцями глинисте. У живленні
річок і озер основна роль належить талим сніговим водам (65–75 %) та літньо-осіннім дощам (близько 25 %). Для багатьох озер та малих річок важливе
значення має живлення підземними (джерела) і ґрунтовими (стік з піщаної
тераси) водами (до 10–15 %).
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Рис. 3. Схема
басейну Сіверського Дінця в
межах України
(рис. І. Загороднюка).
Fig. 3. Map of
the
Siversky
Donets basin in
the borders of
Ukraine.

Цифрами позначено: 1 — НПП «Святі Гори», 2 — заповідник «Крейдяна Флора», 3
— Кремінські ліси, 4 — Біляївське озеро, 5 — заповідник «Придінцівська заплава».

Характеристика заплави
Ширина заплави Сіверського Дінця становить від 1,5 до 5 км. Заплава
лівого берега переважно вкрита листяними лісами різного типу, з перевагою
дібров, осокірників та інших типів лісу. Вторинну роль у формуванні рослинності річкової долини відіграють угруповання з переважанням берези,
вільхи, тополь. Ліса чергуються з озерами і луками. Значна частина колишніх
лісів в цей час зникла внаслідок господарської діяльності людини. На їх місці
розташовані луки, сіножаті, пасовища, рілля.
Долина Дінця асиметрична: правий берег високий, з лісами галерейного типу і крейдяними відслоненнями. Лівий берег — пологий, з розвиненою
заплавною частиною і терасами. В заплаві лівого берегу розташована більшість прирічкових озер, тут знаходяться великі запаси підземних вод, що
інтенсивно експлуатуються людиною (свердловини, водогони). За відсутності весняного розливу Дінця і в роки зі спекотним і сухим літом такі озера сильно міліють, проте не пересихають. Нарівні із заплавними озерами такий
тип озер найбільш підходить для проживання хохулі.
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Заплавні озера долини Дінця
Найбільша кількість озер розташована на двох дільницях лівобережжя
Дінця: (1) — між селом Богородичне і пониззям річки Жеребець (Донеччина); (2) — Серебрянське і Веригінське лісництва Кремінського ДЛМГ (Луганщина), де розташовані основні ділянки мешкання хохулі, а у 1920–30-х рр.
тут існував хохулевий заказник. Найбільші озера — Чернече, Черникове, Вовче, Попове, Линьове, Клешня, Ведмеже, Борове тощо. Загальна площа дільниці — понад 5000 га [Борозенець, Тихонюк, 2000].
Всі озера в долині Дінця на ділянці нашого дослідження можна поділити на дві групи: заплавні й терасні. Останні розташовані в пониззях піщаних терас (переважно Дінця) і не мають зв‘язку з рікою. Вони ніколи не були
заселені хохулею, і тут не розглядаються. Друга група — озера, розташовані
в заплаві Дінця та його приток. Озера цієї групи можна поділити на три типи.
Всі вони є залишками старого річища — старицями ріки.
1) прируслові озера — найчастіше розташовані поблизу русла, за прирусловим валом, і звичайно пов‘язані з річкою протоками. У повінь, навіть
незначну, заливаються першими. У роки без щедрої повені і в спекотне сухе
літо вони сильно міліють і розпадаються на дрібні озерця, а почасти зовсім
пересихають. В живленні такі озера сильно залежать від повеней. Береги їх
переважно невисокі.
2) заплавні озера — більш віддалені від русла ріки і звичайно розташовані в середині заплави. За формою вони лінзоподібні або сильно витягнуті.
Часто вони неглибокі: 1,5–3 м, у живленні залежать як від розливу, так і від
інших джерел. Більшість з них має суттєву підживу підземними джерелами.
В роки із сухим літом і за відсутності весняного розливу вони міліють, а найбільш мілкі пересихають. Найбільші з них звичайно з‘єднані між собою протоками (єриками). Береги переважно невисокі, зарослі водною і біляводною
рослинністю. Ліс часто підходить до краю води.
3) притерасні озера — розташовані на межі заплави та підніжжя піщаної тераси. Часто це найбільші озера заплави, що мають витягнуту форму і
з‘єднані протоками. В повінь заливаються останніми при середньому підйомі
ріки більше 3,5–4 м (наші дані). У живленні важливе значення грають джерела та стік ґрунтових вод з піщаної тераси.
Олександр Кондратенко
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