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Досліджується зростання солоності поверхневих вод на урболандшафтних територіях за рахунок як антро-

погенних чинників, так і поступових глобальних змін клімату.  Проаналізований вплив різних факторів, відпо-
відно до даних з відкритих джерел, які були опубліковані протягом останніх років. Статистичні дані про стан 
поверхневих вод, кислотність атмосферних опадів і якість питної води на території України показують, що у 
південних і південно-східних областях ситуація стає загрозливою. Оскільки Харківська область входить у трій-
ку лідерів з потреб у питній і технічній воді серед областей України, в роботі проведений аналіз джерел води на 
території Харківської області. Наведені результати вимірювань хімічних показників проб води з різних ділянок 
річкової системи Харків-Лопань-Уди на території м. Харків: при вході кожної з річок на територію міста, на 
індустріальних ділянках, у гирла і на виході р. Уди з території міста. Показано, що в останні роки спостеріга-
ється стійке підвищення загальної концентрації солей. Річки Харків, Лопань і Уди на вході до території 
м. Харків мають достатньо низькі показники змісту сульфатів, хлоридів, магнію і кальцію, але після прохо-
дження індустріальних територій до центра міста спостерігається значне зростання солоності і жорсткості води. 
Власні дані добре погоджуються з результатами проб якості води іншими лабораторіями. Таким чином, в умо-
вах глобальних змін клімату вміст солей в річковій системі Харків-Лопань-Уди зростає, що істотно впливає на 
систему підземних і питних вод.  

Ключові слова: екологічна безпека, глобальні зміни клімату, річкові води, засолення, урболандшафтна гео-
система. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Вторинне засолення 
річок і потоків є глобальною і зростаючою загрозою, 
яка посилюється глобальними змінами клімату [1,2].  
За відсутності антропогенних впливів солоність  
річкових вод може підвищуватися за рахунок: виві-
трювання водозбору, кількості опадів; морського 
бризу (він є лише важливим джерелом солі в прибе-
режних районах); незначної кількості солей, які 
розчинені у дощовій воді, як наслідок випаровуван-
ня морської води [3,4]. Останнє джерело солі може 
бути значним для ландшафтів, які віддалені від моря 
[5]. Незалежно від джерела, розчинені іони солі 
концентруються в воді та ґрунті за рахунок випаро-
вування і транспірації, що особливо важливо в напі-
взасушливих, посушливих та регіонах із сезонним 
жарким сухим кліматом. Здатність рослин добувати 
невелику кількість ґрунтової вологи та глибина, яку 
їх коріння можуть захоплювати, знижують ґрунтову 
вологість і відіграють важливу роль, визначаючи 
результуючу солоність ґрунту, підземних вод та 
стоку до річок. Крім того, солі можуть зберігатися в 
ґрунтах і підземних водах в результаті попередніх 
періодів посушливості, а потім згодом  проявлятися 
[4-6].  

В регіонах з рівнинною топографією запасені со-
лі можуть рухатися дуже повільно і залишатися в 
ландшафті протягом тривалого періоду. Таке збері-
гання та вивільнення солей може відбуватися в різні 
часові шкали в залежності від сезонних та більш 
масштабних коливань клімату [7]. Отже, природна 
солоність річок є складною та динамічною функці-
єю клімату, геологічної будови та рельєфу водозбо-
ру, відстані від моря та рослинності [6,7].  

Оскільки прісноводні організми переносять лише 
певні діапазони солоності води, вторинне засолення 
має значний вплив на водні екосистеми, життя і 
здоров’я людини, громади та екосистеми, що в кін-
цевому підсумку призводить до зменшення водного 

біорізноманіття та погіршення якості товарів і пос-
луг, які надають річкові системи. Управління вто-
ринним засоленням має бути спрямоване на інтегро-
вані водозбірні стратегії та визначення порогових 
концентрацій солі для збереження цілісності екоси-
стеми. Для підвищення ефективності управління 
потрібні детальні дослідження взаємодії солоності з 
іншими факторами та впливу засолення на трофічні 
взаємодії та властивості екосистем. 

В остатні роки поширюються нові методи аналі-
зу моделей динаміки складних геоекосистем [8,9] 
для багатофакторного аналізу геофізичної, клімати-
чної, екологічної інформації, для розробки стратегій 
ефективного менеджменту водними ресурсами на 
території міста, області, країни тощо. Відповідні 
математичні моделі були розроблені та використані 
для оцінки різних сценаріїв майбутніх потреб у воді 
на території Кувейта [2], Канади [4], Бангладешу [6] 
та ряду інших місцевостей, міст, річкових систем і 
країн. Моделювання використовувалось для прогно-
зу якості води (концентрацій поживних речовин, 
азоту, фосфору і динаміки кисню) на 2050–2055 та 
2080–2085 роки [4]. Було показано, що глобальне 
потепління призведе до зменшення товщини льоду, 
коротшого періоду крижаного покриву та зниження 
концентрації поживних речовин у 2050-2085 рр. На 
відміну від впливу більш високих температур води, 
збільшення масового потоку води може спричинити 
збільшення концентрації амонію, нітратів і розчине-
ного кисню та зниження концентрації ортофосфатів 
влітку, що по-різному вплине на окремі геоекосис-
теми в цілому, в тому числі на території України. 

В ряді досліджень було показано, що в останні 
роки вміст солей та загальна мінералізація у водах 
річок степової зони України поступово зростає, 
причому на хімічний склад води  впливають:  басейн 
річки, типи ґрунтового і рослинного покровів [10]. В 
результаті мінералізація поверхневих вод є достат-
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ньо високою у східних та південних областях Укра-
їни, а води відносяться до класів IV (погана) і V 
(дуже погана)  (рис. 1). Концентрація солей у дощо-
вих, талих і поверхневих водах вища у південній 
частині України, де ґрунти змінюються від  болоти-
сто-торф'янистих і підзолистих  у північних регіонах 
до чорноземів у південних областях [12]. Рівень 
кислотності атмосферних опадів підвищений на 
значній частині території України (рис. 2) за раху-
нок виливу промисловості. В результаті на карті 
якості питних вод України значна кількість регіонів 
має воду класу якості «надзвичайно забруднена» 
(рис. 3).  
 

 
 

Рисунок 1 – Карта стану поверхневих вод України 
(станом на 2004 р.): мінералізація <300 мг/л (блаки-
тний), 301-600 (жовтий), 601-1000 (помаранчевий), 

1001-1500 (червоний), >1500 (коричневий) [11] 
 

 
 

Рисунок 2 – Карта кислотності атмосферних опадів 
на території України, позначки на мапі 

(станом на 2005 р.) [13] 
 

Відмінності в умовах формування сольового складу 
річкових вод, які розташовані у різних фізико-
географічних зонах, приводять до того, що коефіці-
єнт випаровування поверхневих вод більший на 
лівобережній частині країни, а також на території 
басейну р. Сіверський Донець, що призводить до 
акумулювання солей у товщі активного водно-
сольового обміну [14]. Басейн Сіверського Донця 
характеризується також високою концентрацією 
сполук азоту, які утворюються під впливом природ-
них і антропогенних чинників, причому, найвищі 
концентрації цих сполук зафіксовані у поверхневих 

водах річок Лопань і Уди, на які мають істотний 
вплив значний поверхневий стік з урбанізованих 
територій [10]. В остані роки за рахунок підвищення 
середньої зимової температури, мінералізація для 
рівнинних річок під час водопілля збільшується у 
порівнянні із попередніми роками, а під час межені 
– зменшується [15]. Загальна мінералізація поверх-
невих вод на території м. Харкова в 2011–2015 рр. 
була достатньо високою (зафіксовано 800 – 
1000 мг/ дм3 в окремі гідрологічні режими за період 
дослідження). 
 

 
 

Рисунок 3 – Карта якості питних вод України  
(станом на 2006 р.): умовно чисті (зелений), трохи 
забруднені (темно-зелений), забруднені (жовтий), 

сильно-забруднені (світло-коричневий), 
 надзвичайно забруднені (коричневий) [20] 

 
Протягом 1980 – 2010 рр. мінералізація р. Харків 

збільшилась від 517 мг/дм3 до 874 мг/дм3, а концен-
трація хлоридів – з 35,4 мг/дм3 до 61,7 мг/дм3,  кон-
центрація сульфатів - з 60,8 мг/дм3 до 196 мг/дм3, 
що частково обумовлено зменшенням водного стоку 
з 4,57 м3/с у 1980 р. до 2,2 м3/с у 2010 р. [14] За дос-
лідженнями останніх років,  у південних і південно-
східних областях України мінералізація поверхне-
вих вод залишається високою [15]. Харківська об-
ласть входить у трійку лідерів з потреб у питній і 
технічній воді [17]. При цьому область має макси-
мальний індекс ризику посухи (0.8-1) і високі зна-
чення індексів водного стресу (2-3) і ризику прибе-
режної повені (2-3). Крім того, мінералізація повер-
хневих вод (мг/л) на території Харківської області 
складає 200-600 мг/л (а м. Харкова – до 300 мг/л) 
(рис. 1). Екологічна оцінка стану поверхневих вод 
(за показниками: сольовий склад, торфо-
сапробіологічні показники і специфічні показники 
токсичної дії) на території Харківської області скла-
дає 3.0 - 4.2 (а м. Харкова – 3.2). Кислотність атмос-
ферних опадів на території Харківської області 
складає рН=6.2-6.4 (а м. Харкова - рН=6.25) (рис. 2). 
Якість питних вод на території Харківської області 
можна віднести до категорій «умовно чисті», «за-
бруднені» (і м. Харкова – «забруднені») (рис. 3). За 
даними [18-21], на стан 2018 р. видове багатство 
фітопланктону зросло в 2 рази в річках Харків і 
Лопань, і в 3 рази – в р. Уди.  У всіх створах влітку і 
восени спостерігалося «цвітіння» синьо-зелених 
водоростей.  
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Таким чином, ситуація на території урболанд-
шафтної системи м. Харкова і також території Хар-
ківської області вимагає негайних комплексних 
досліджень та прийняття рішень стосовно 
розв’язання проблеми засолення річкових вод, наяв-
ності питної води високої якості у найближчому 
майбутньому. Виходячи із завдань Водної директи-
ви, основним серед фізико-хімічних параметрів 
контрольного моніторингу поверхневих вод (річко-
вих систем) є  мінералізація, що обумовлює актуа-
льність теми роботи. 

Мета роботи: шляхом аналізу даних вимірювань 
визначити  зміни сольового складу річкових вод під 
впливом урбаністичних процесів, які можуть сприя-
ти загостренню сучасної екологічної ситуації на 
території річкової системи Харків-Лопань-Уди.  

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Відповідно до поставленої мети, досліджувалася 
зміна сольового складу річкових вод Харківської 
області під впливом урбаністичних факторів в умо-
вах різних гідрологічних режимів. Відбір проб пове-
рхневих вод проводився згідно чинних стандартів у 
три гідрологічні режими:  кінець водопілля (КВП), 
осінній паводок (ОПД), початок водопілля (ПВП). В 
кожний з режимів було відібрано по 14 проб води, 
загальною кількістю 42 проби, по 1 пробі з наступ-
них створів (рис. 4): 

1 -  р. Харків, перед в’їздом до  м. Харків;  
2 - р. Харків, після Журавлівського гідропарку; 
3 - р. Харків, після впадання до неї р. Немишлі; 
4 - р.  Харків, за 50 м до гирла; 
5 - р. Лопань, перед в’їздом до  м. Харків; 
6 - р. Лопань, після Олексіївського лугопарку; 
7 - р. Лопань, після Центрального ринку; 
8 - р. Лопань, після впадання до неї р. Харків; 
9 – р. Немишля, вул. Ак. Павлова; 
10 - р. Лопань, за 50 м до гирла; 
11 - р. Уди,  перед в’їздом до  м. Харків; 
12 - р. Уди після Новобаварського водосховища; 
13 - р. Уди після впадіння р. Лопань; 
14 - р. Уди на виїзді з м. Харків. 
Вибір створів був обумовлений наявністю попе-

редніх досліджень проб води, які були відібрані 
протягом попередніх років [8-10, 17]. Таким чином, 
нові дані разом з попередніми складають репрезен-
тативну базу даних проб води в річковій системі 
Харків-Лопань-Уди. Зокрема, обрані локації відпо-
відають  якості води, яка 
N1 - надходить до території м. Харкова разом з во-
дами р. Харків;  
N2 – має вплив полірекреаційної урбофункцінальної 
підсистеми  Журавлівського гідропарку; 
N3 – має безпосередній вплив води р. Немишля; 
N4 – містить води р. Харків за 50 м до впадання у р. 
Лопань; 
N5 – надходить до території м. Харкова разом з 
водами  р. Лопань; 
N6 – має вплив полірекреаційної урбофункцінальної 
підсистеми Олексіївського лугопарку; 
N7 – має вплив транспортної, складської і промис-
лової підсистем м. Харків на води р. Лопань; 
N8 – має безпосередній вплив вод р. Харків на води 
р. Лопань; 

N9 – надходить до р. Лопань на території м. Харкова 
разом з водами р. Немишля; 
N10  – відображує вплив вод р. Лопань, без враху-
вання вод р. Уди; 
N11 – надходить до території м. Харкова разом з 
водами  р. Уди; 
N12 – має вплив полірекреаційної підсистеми Жовт-
невого водосховища; 
N13 – має вплив транспортної, складської і промис-
лової підсистем м. Харків на води р. Уди (до впа-
дання р. Лопань); 
N14 – має вплив всієї транспортної, складської і 
промислової підсистем м. Харків на води річної 
системи Харків-Лопань-Уди. 

Сольовий склад проб води досліджувався у на-
вчально-дослідній лабораторії аналітичних екологі-
чних досліджень Інституту Екології  Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. 
Вимірювався вміст хлорид-іонів (Cl-), сульфат-іонів 
(SO4

2-), іонів кальцию (Са++) і магнію (Mg++).  
 

 
 

Рисунок 4 – Місця відбору проб в річках Харків, 
Лопань, Уди: (1-14) – власні дані.  

(I-V) - дані з ресурсу [22] 
 

З метою порівняння власних даних і доповнення 
генеральної бази даних показників поверхневих вод 
на території Харківської області використовувалися 
дані з відкритих джерел, наприклад, інтерактивні 
онлайн карти забрудненості річок в Україні «Чиста 
вода» [22], яка нещодавно була презентована Дер-
жавним агентством водних ресурсів України. Ресурс 
оснований на даних з ~400 пунктів контролю якості 
води на території Україні по 16 параметрам забруд-
неності. На досліджуваній частині басейну р. Дон 
(Харків-Лопань-Уди  Сіверський Донець   Дон) 
в цьому ресурсі є дані проб води з наступних створів 
(рис. 4): 
I - р. Харків, 54 км, с. Стрілечє; 
II - р. Уди, 79 км, смт. Пересічне; 
III - р. Харків, 1 км, м. Харків, гирло; 
IV - р. Лопань, 1 км, м. Харків , гирло; 
V - р. Уди, 41 км, с. Хорошево, міст. 
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Проби води досліджувалися з 2016 по 2021 рр. на 
вміст хлорид-іонів (Cl-), сульфат-іонів (SO4

2-), фос-
фат-іонів (PO4

3-), іонів амонію (NH4
+), нітрат-іонів 

(NO3
-), нітріт-іонів (NO2

-), розчиненого кисню (О2), 
хімічного споживання кисню (ХСК), біохімічного 
споживання кисню (БСК), синтетичних поверхнево-
активних речовин (СПАР), завислих (твердих) речо-
вин (ЗР).  

Результати досліджень наведені на рис. 5-9. Для 
зручності виведення даних про концентрацію різних 
речовин, були використані безрозмірні значення 

0
ГДКC C / C  , де 0C  - виміряне розмірне значення 

(мг/дм3), а ГДКC  - значення ГДК для даної речовин. 
На рис. 5а-в показана динаміка змін концентрацій  
Cl- (1-й стовпчик), SO4

2- (2-й), Са++ (3-й) і Mg++ (4-й 
стовпчик) вздовж кожної з річок системи при в’їзді 
у місто ((1) для р. Харків, (5) – р. Лопань, (11) – р. 
Уди), на території індустріальної зони  ((3) для 
р. Харків, (6) – р. Лопань, (12) – р. Уди), і біля гирла 
((4) для р. Харків, (7) – р. Лопань, (13) – р. Уди). 
Слід вказати, що на ділянці (2)-(3) р. Харків значний 
вплив на якість води мають забруднені води р. Не-
мишля ((9) на рис. 4). Згідно доповіді 2020 р. [23], у 
водні об’єкти Харківської області протягом року 
було скинуто забруднюючих речовин, у тому числі: 
сульфатів – 40900 т, хлоридів – 22360 т, кальцію – 
7,202 т, причому значна кількість забруднюючих 
речовин припадає на житлово-комунальну галузь. 

З рис. 5 видно, що концентрації майже всіх солей 
підвищуються по мірі протікання кожної з річок від 
в’їзду у місто до гирла в центрі міста, після проті-
кання по територіям індустріальної зони. Найнижчі 
концентрації зафіксовані у іонів Cl- і SO4

2-; хоча і 
для них концентрації зростали після протікання по 
урболандшафтній території. Води трьох річок на 
в’їзді у місто теж відрізнялися за концентраціями Cl- 
і SO4

2- (майже вдвічі). Найвищі концентрації мали 
іони Са++ і Mg++, причому вміст кальцію перевищу-
вав ГДК в гирлі річок Харків і Лопань (рис. 5а,б), а 
магнію – в р. Лопань. - і в гирлі, і на в’їзді (рис. 5б). 
Значення обох концентрацій наближалися до ГДК в 
гирлі р. Уди (рис. 5в). Таким чином, по мірі проті-
кання по території м. Харкова, в кожній з річок під-
вищується і солоність, і жорсткість води, яка попа-
дає далі до р. Сіверський Донець.  

Результати порівняльного аналізу даних власних 
вимірювань з даними відкритих джерел, в тому чис-
лі на створах I-V (рис. 4), з яких I i II знаходяться 
далеко перед попаданням на територію міста вод 
річок Харків і Уди; III i IV – гирла річок Харків і 
Лопань в центрі міста; V – далеко за містом перед 
впаданням р. Уди до р. Сіверський Донець, наведені 
на рис.6а,б. Таким чином, в створах I i II вода знач-
но чистіша ніж в створах (1) і (11), а створи (4) і 
(III), (7) і (IV) практично не відрізняються. Створи 
(14) і (V) значно відрізняються за дистанціями, і 
тому порівняння результатів аналізу проб води не 
проводилося.  
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 5 – Вміст іонів Cl-, SO4
2-, Са++ і Mg++ на 

вказаних створах р. Харків  (а), Лопань (б), Уди (в) 
 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 6 – Вміст іонів Cl- і SO4
2- на вказаних  

створах р. Лопань (а), Харків (б) і Уди (в) 
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З рис.6 б, в видно, що концентрації іонів Cl- і 
SO4

2- на в’їзді до міста в р. Уди монотонно зростали, 
а в річках Харків і Лопань – змінювалися немоно-
тонно, в залежності від кількості опадів, поверхне-
вого стоку та інших чинників. Під час протікання 
річок по території м. Харків концентрації цих іонів 
зростають майже монотонно, в деяких випадках 
зростають майже вдвічі, але залишаються в межах 
ГДК, на відміну від іонів Са++ і Mg++ (рис. 5). Таким 
чином, впливи антропогенних чинників і наслідків 
змін клімату не можна достовірно прослідити за 
змінами концентрацій вибраних речовин, але мож-
на – за солоністю та жорсткістю води.  

Цей висновок підтверджується результатами 
осереднених власних даних і даних з відкритих 
джерел (рис. 7а, б). Так, порівняння якості води в 
річках Харків і Уди на в’їзді до міста ((I) i (II)) і в 
гирлі ((III) i (IV)) показує, що протягом останніх 4-5 
років спостерігається монотонне зростання концен-
трацій Cl- і SO4

2- після протікання річок по урбанізо-
ваній території (рис. 7 а, б), а також концентрації 
SO4

2- в р. Уди на в’їзді до міста (рис.7 б) 
 

 
а 
 

 
б 
 

Рисунок 7 – Вміст іонів Cl- (а) і SO4
2- (б) на вказаних 

створах р. Харків (I,III), Уди (II) і Лопань (IV)  
в 2015-2021 рр. 

 
Вміст іонів залежить від кількості опадів, середньої 
температури повітря, пори року (КВП, ОПД або 
ПВП), сільськогосподарської та економічної діяль-
ності міста і прилеглих територій. Концентрації всіх 
іонів, що досліджувались, залишались найнижчими 
на початку весняного водопілля і значно підвищу-
ються у бездощові сезони (рис. 8 а-в). Під час проті-
кання по території міста концентрації іонів зроста-
ють практично у всі сезони, за винятком Mg++ 
вздовж р. Харків під час ОПД і Са++ вздовж річок 
Лопань і Уди – під час ОПД і КВП. Під час КВП і 
ОПД вміст Са++ і Mg++ перевищує значення ГДК, 
особливо ближче до центра міста, після протікання 
через індустріальні райони і впадіння р. Немишля. 
  

 
а 
 

 
б 
 

 
в 
 

Рисунок 8 – Концентрації іонів Cl-, SO4
2-, Са++ і Mg++ 

на вказаних створах р. Харків (а), Лопань (б),  
Уди (в) у різні сезони (ПВП, КВП, ОПД). 

 
ВИСНОВКИ. Таким чином, огляд літератури і 

статистичний аналіз власних даних і даних з відкри-
тих джерел показує, що вміст солей у річкових во-
дах річкової системи Харків-Лопань-Уди має тенде-
нцію до зростання під дією як антропогенних, так і 
природних факторів. Аналіз даних за 1980-2021 рр. 
показує, що в остатні роки глобальні зміни клімату 
впливають як на рівень поверхневих вод, так і на їх 
солоність і жорсткість. Крім того, вміст солей під-
вищується при протіканні річок по урбанізованій 
території від в’їзду до міста до гирла, що вказує на 
негативний вплив мегаполісу на якість поверхневих 
вод, в першу чергу на жорсткість і солоність. 

Так, в р. Харків вміст Cl- за остатні 40 років збі-
льшився з 35.4 мг/дм3 до 61.7 мг/дм3, тобто в ~1.74 
рази, а вміст SO4

2- - в ~2.95 рази, причому саме  
динаміка вмісту сульфатів за має стійку тенденцію 
до зростання в останні роки. Значний вплив  на со-
льовий склад води у р. Харків має р. Немишля.  
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Отримані результати знаходяться у відповідності 
від офіційних даних якості води в річках Харків, 
Лопань, Уди за 2016-2020 рр. [23-24]. Так, станом на 
березень 2020 р. зафіксовано перевищення ГДК 
концентрації  SO4

2- у р. Харків – в 1.68 рази, в 
р. Лопань – в 1.24 рази, і в р. Уди – в 1.26 рази.  

Виявлені зміни вказують на те, що за умови по-
силення антропогенних чинників і глобальних змін 
клімату рівень поверхневих і підземних вод на ур-
банізованій території буде знижуватися, а їх якість – 
погіршуватися за рахунок підвищення солоності, 
жорсткості і рівнів ряду забруднюючих речовин, що 
вимагає подальшого детального дослідження цієї 
комплексної проблеми. Потрібно проводити регуля-
рний моніторинг даних і їх систематизація у відкри-
тих джерелах доступної інформації [9]. Вона може 
бути оброблена як статистичними методами, так і за 
допомогою нових підходів системної динаміки 
складних динамічних систем з можливостями конт-
ролю і стабілізації системи [17].  
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SALINATION OF RIVER WATERS UNDER THE CONDITIONS OF URBOLANDSCAPE GEOSYSTEMS 
AND CLIMATE WARMING 

N. Rychak, N. Kizilova 
Kharkiv National University V. N. Karazina 
ORCID: 0000-0003-1620-3059; 0000-0001-9981-7616 
Purpose. The growth of surface water salinity in urban landscapes due to both anthropogenic factors and gradual 

global climate change is studied. The influence of various factors is analyzed, according to the data that have been 
published in recent years. Methodology. Statistics on the state of surface waters, acidity of precipitation and the quality 
of drinking water in Ukraine show that in the southern and south-eastern regions the situation is becoming threatening. 
As Kharkiv region is one of the three leaders in the demands for drinking and technical water among the regions of 
Ukraine, the analysis of water sources in the Kharkiv region is carried out. Results. The results of measurements of 
chemical parameters of water samples from different parts of the river system Kharkiv-Lopan-Uda in Kharkiv: at the 
entrance of each river into the city, at industrial sites, at the mouth and at the exit of the river Uda from the city. It is 
shown that in recent years there has been a steady increase in the total concentration of salts. The rivers Kharkiv, Lopan 
and Udy at the entrance to the territory of Kharkiv have a fairly low content of sulfates, chlorides, magnesium and 
calcium, but after the passage of industrial areas to the city center there is a significant increase in salinity and water 
hardness. Our own data are in good agreement with the results of water quality tests by other laboratories. Thus, in the 
context of global climate change, the salt content in the river system Kharkiv-Lopan-Uda increases, which significantly 
affects the system of groundwater and drinking water. Originality. In the research the detailed data on concentrations of 
the ions  Cl-, SO4

2-, Са++, Mg++ in 12 locations along  the three rivers (Kharkiv, Lopan, Udy) of the complex river sys-
tem in different seasons (spring, summer, autumn) have been studied and compared to similar data from open sources. 
The statistical dependencies of the relative concentrations during the last 40 years have been analyzed. Practical 
meaning. It is determined that the concentrations of some ions demonstrate the monotones growth during the last years, 
while others varies non-monotonously. Therefore, the influence of different natural and antropogenic factors on global 
gradual increase in the river water salinity can be quantified by a complex index weighted over a set of concentrations. 
Conclusions. The results of the literature and measurement data analysis confirmed that with increasing anthropogenic 
factors and global climate change, the level of surface and groundwater in the urban area of Kharkiv region will 
decrease and their quality will deteriorate due to increased salinity, calcification and levels of a number of pollutants, 
which requires further detailed study of this complex problem, permanent data monitoring and systematization in the 
open access sources of information, which can be processed both by statistical methods and with the help of new system 
dynamic approaches for the dynamical systems with the ability to control and stabilize the system.  

Key words: environmental security, global climate change, river waters, salinization, urban geosystem. 
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