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АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ РІЧКИ САВРАНКИ  

(В МЕЖАХ С. ВЕРБКИ) 

 
Савранка (Саврань) – річка в Україні, в межах Піщанського та 

Чечельницького районів Вінницької області та Балтського і Савранського 
районів Одеської області. Права притока Південного Бугу (басейн Чорного 
моря). Довжина – 97 км, площа басейну – 1770 км

2
. Похил річки 1,5 м/км. 

Долина у верхів’ях V-подібна, завширшки 0,5–1 км, нижче за течією 
трапецієподібна, завширшки 3–4 км. Заплава місцями заболочена, 
завширшки до 200 м. Річище слабозвивисте. Найбільша притока – 
Яданець. Живлення переважно снігове. Споруджено декілька ставків. 
Використовується на технічні потреби, водопостачання, зрошення, 
рибництво. Вздовж берегів створено водоохоронні смуги, річище частково 
розчищено [3, с. 154]. 

Савранка бере початок на західній околиці села Рудницьке. Тече в 
південно-східній частині Подільської височини переважно на схід і 
(частково) південний схід. Савранка впадає до Південного Бугу на 
північно-східній околиці смт. Саврань [2, с. 147]. 

Сприятливе географічне положення сприяло заселенню цієї частини 
Південно-Східного Поділля ще з найдавніших часів. Особливо інтенсивно 
цей край було заселено в неоліті племенами землеробської Трипільської 
культури і доби Київської Русі [2, с. 28]. 

З давніх часів до сьогодення русло річки зазнало значної 
трансформації, такі зміни призвели до значного погіршення екологічного 
стану прибережних територій. Відповідно змінювався склад флори та 
фауни. 

Перші картографічні згадки про річку Савранку (рис. 1–2) 
відображені на «Генеральній карті України» Гійома Левассера де Боплана 
(фр. Guillaume Le Vasseur de Beauplan), а також на «Спеціальному і 
детальному плані України разом з воєводствами, округами і провінціями» 
(Delineatio specialis et accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, 
Provincycq adiacentibus). На картах відображені 1293 об’єкти, в тому числі 
993 назви населених пунктів та 153 назви річок [1, с. 289–388]. 

 

 
 

Рис. 1. Річка Савранка.  

Фрагмент карти Г. Л. де Боплана 1648 р. 

 



 
 

Рис. 2. Річка Савранка.  

Фрагмент карти Г. Л. де Боплана 1650 р. 

 
Річка Савранка згадується у таких книгах, як «Военно-

статистическое обозрение Россійськой Имперіи» (1849 р.) та «Словнику 
географічному Королівства Польського» (1880 р.). 

Відчутних змін долина річки зазнала у XVIII–XIX століттях у зв’язку 
з розвитком млинарства. У с. Вербці на той час функціонували два млини, 
які використовували енергію води. Зараз жоден з них не зберігся, однак за 
розповідями та спостереженнями можна з легкістю визначити їх місця 
розташування. 

На початку XIX століття були проведені меліоративні роботи з 
метою осушення значних територій заплави та подальшого її використання 
в сільському господарстві. 

Починаючи з середини ХХ ст. відбувалися територіальні зміни в 
розміщенні сільських ставків (рис. 3–4). На старих картах ми можемо 
побачити, що було два ставки, в історичних довідках їх називають 
«верхнім» та «нижнім». 

 

  
 

Рис. 3. Військова карта 1868 р. 
 

Рис. 4. Теперішній стан річки Савранки 

 
На значних площах в центрі с. Вербки на глибині близько двох 

метрів було прокладено безліч труб, які мали відводити воду з ділянки. 
Старожили пам’ятають, що нагромадження керамічних труб довжиною 
30–45 см і діаметром 10–15 см, які були прокладені в прибережній зону 
річки. Такі труби можна побачити й досі в обривистих берегах Савранки. 

Влітку 1954 і 1955 років замість дерев’яних мостів в с. Вербка 
будують залізобетонні [2, c. 114]. 

Таким чином, аналізуючи розвиток долини річки Савранки в 



історико-географічному аспекті, можна відмітити, що упродовж минулих 
двох століть її ландшафти зазнали основної трансформації. 
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