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загальної площі дубових деревостанів області. Свіжі та вологі гігротопи даних умов на 
44,4% та 51,1 % відповідно займають дубові деревостани. 

У Емільчинському, Коростенському і Олевському лісових господарствах 
знаходяться одні з найбільших у Центральному Поліссі площі дубняків  - 25576,1 га. 

Площі дубняків у свіжих та вологих сугрудах даних підприємств протягом 
дванадцятирічного періоду є відносно стабільними. Зміни в сторону їх збільшення або 
зменшення коливаються в межах 4,5 %  - 5,8 %. 
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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 
СОЛОТВИНСЬКОЇ ЕТАЛОННОЇ ОСУШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

Климчик О. М., к.с.-г.н. 

Постановка проблеми. Екологічні аспекти проведення меліоративних робіт 
нерозривно пов'язані з господарською стороною проблеми. Осушувальні меліорації 
значною мірою сприяють підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, 
росту врожайності і валового збору сільськогосподарської продукції, укріпленню 
економіки країни. Однак, осушувальна меліорація, яка є одним із активних антропогенних 
факторів, викликає певні зміни в річкових басейнах, а також впливає на кількісні та якісні 
характеристики підземних і поверхневих вод меліорованих та прилеглих до них територій.  

Слід зазначити, що подальше освоєння та сільськогосподарське використання 
меліорованих земель призводить до зміни якості та екологічного стану гідрологічних 
об’єктів: інтенсивний вплив на ґрунт інженерних меліорацій та агротехнічних заходів 
посилюють кругообіг речовин антропогенного ландшафту, який на меліорованих землях 
складається із змінюваних величин – надходження речовин у ґрунт та їх виносу у 
водоприймачі внаслідок господарської діяльності людини [3, 5]. Тому існує потреба у 
дослідженні екологічного стану водних об'єктів, які знаходяться на меліорованих 
територіях; встановленні основних чинників, що зумовлюють формування хімічного 
складу води у водоприймачах меліоративних систем і виявленні причин, що спричинюють 
їх погіршення та деградацію, з метою розробки певних природоохоронних заходів.  

Аналіз останніх досліджень. Питанням антропогенного навантаження на річний 
стік та гідрохімічні показники річкових вод у межах впливу меліоративних систем, 
присвячений цілий ряд робіт (Антроповський 1989; Лукащук та ін., 1986; Беркович 1988, 
1992; Ковальчук 1991, 1992 та ін.). Однак, ця проблема найдетальніше розглянута для 
великих та середніх річок. Більш об’ємне вивчення сучасних процесів, що розвиваються 
на меліорованих землях, та у малих річках, простежується в роботах Рябцевої Г.П., 
Насєдкина І.Ю. (1989, 2003), Будза М.Д. (1986),  Н. Е. Борщевського (1987), Закревського 
Д.В. (2003).  

Об’єкт досліджень. Проводилась оцінка впливу скидних вод, які відводяться з 
територій у процесі осушення, на якість та екологічний стан поверхневих водних об’єктів 
як водоприймачів, на підставі даних спостережень за хімічним складом і загальною 
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мінералізацією води у відкритій мережі осушувальних каналів Солотвинської 
меліоративної системи Житомирської області, яка є еталонною осушувальною системою. 
Головним водоприймачем скидних дренажних і поверхневих вод є р. Коднянка, ліва 
притока р. Гуйва. 

Методика досліджень. В процесі виконання роботи були використанні загально-
наукові та спеціальні методи досліджень: польовий (відбір проб води у каналах), 
лабораторний (визначення показників якості води), порівняльно-розрахунковий. 
Методика одержання гідрохімічної інформації на водних об'єктах суші визначається 
методичними вказівками, інструкціями та настановами Гідрометслужби [6]. 

Результати досліджень. Розосереджені джерела забруднення, зокрема осушувані 
землі, практично неконтрольовані і регулярно здійснюють істотний негативний вплив на 
екологічний стан водних об’єктів, що є водоприймачами скидних вод меліорованих 
територій, внаслідок виносу у них, як поверхневим, так і дренажним стоком, 
забруднюючих речовин як залишкових продуктів засобів хімізації сільськогосподарського 
виробництва.  

Відомо, що однією з головних умов одержання проектної врожайності є 
застосування мінеральних добрив. Слід зазначити, що із дренажними водами, які 
скидаються в меліоративні системи, при водовідведенні виносяться біогенні речовини, 
пестициди й інші хімічні сполуки, що здійснюють шкідливий вплив на природні води. У 
водойми і малі річки скидаються поверхневі та дренажні води, що містять частину 
невикористаних мінеральних добрив, гербіцидів та пестицидів, що і зумовлює їх 
забруднення. Як наслідок, помітно підвищується загальна мінералізація у водозбірних 
каналах та водоприймачі, особливо під час внесення  добрив на сільгоспугіддя  та 
випадання значної кількості опадів, тобто у весняний період [2, 4].  

Оцінку впливу дренажних і поверхневих вод, які відводяться з меліорованих 
(осушуваних) територій, проведено на прикладі р. Коднянка, Проби води відбиралися у 
гирлі скиду магістрального каналу, вище скиду на 500 м та нижче скиду на 500 м  (рис. 1).  

За результатами гідрохімічного аналізу проб води, відібраних у період повені 
(25.03.2011 р.) можна зробити висновок, що показники якості води у водоприймачі, як у 
місці скиду дренажних вод (у гирлі каналу), так і нижче скиду за 500 м майже в усіх 
випадках знаходяться у допустимих межах, тобто не перевищують ГДК для водойм 
господарського призначення. Це пояснюється тим, що у даний період витрата води у р. 
Коднянка є достатньо високою, що сприяє розбавленню певних шкідливих речовин 
природними водами та зменшенню їх концентрації. 

Рис. 1. Схема розташування пунктів відбору проб води на МК Солотвинської еталонної 
осушувальної системи 

Вміст хлоридів (Сl-), сульфатів (SO4
2-), фосфатів (Р2Оз

-), нітратів (NO3
-) та інших 

показників у пробі води, яка відбиралася 22.07.2011 р., тобто у період межені (період 
низької води) вище місця скиду дренажних вод, знаходяться в допустимих межах.  

У пробі води в гирлі скиду меліоративного каналу значення ХСК становить 37,76 
мгО2/дм

3, що перевищує нормативні значення у 2,5 рази, значення БСК5 становить 8,2, що 
більше допустимих меж у 2,7 разу, вміст азоту амонійного (NH4

+) становить 4,48 мг/дм3, 
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що перевищує допустимі межі у 1,75 рази. Зменшення концентрації зазначених речовин 
нижче за течією р. Коднянка пояснюється розбавленням дренажних вод водами річки-
водоприймача та певною здатністю природних вод до самоочищення.  

Аналіз даних розподілу сполук у воді скидних каналів виявив певні сезонні 
закономірності: максимальний вміст забруднювачів має чіткі літні максимуми, 
концентрації у водах всіх каналів різко зменшуються у весняний та осінній періоди [1, 2]. 
Очевидний зв'язок сезонних коливань вмісту певних забруднювачів у водах каналів, 
прив'язка максимальних концентрацій до певного періоду зумовлюються єдиним 
джерелом та шляхом надходження елементів: меліоративні площі – скидні канали. Значні 
сезонні перепади вмісту сполук у каналах з різким зменшенням концентрацій на початку 
та в кінці вегетаційного періоду свідчать про високі самоочисні властивості водойм. 

У найпростішому випадку змішування річкових і скидних дренажних вод (одне 
джерело забруднення) рівняння балансу забруднюючої речовини у створі практично 
повного змішування має вигляд: 

СфQ + Ссm q = Сk(Q + q), (1),
де Сф, Ссm, Сk – концентрація речовини, що розглядається, у фоновому створі річки, у 
дренажній воді та у контрольному створі річки відповідно, мг/дм³; Q, q – витрати річкової 
і дренажної води відповідно, м³/с. 

Концентрацію речовини у контрольному створі можна розрахувати за таким 
рівнянням: 
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Розраховуємо концентрацію ХСК, у випадку, коли Q=9,86м3/с, q=0,95  м3/с: 
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Відповідно розраховуємо концентрацію  БСК5 та  азоту амонійного (NH4
+): 
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. 
Якщо проаналізувати дані гідрохімічного аналізу проб води, які відбиралися у р. 

Коднянка нижче скиду дренажних вод на 500 м, та результати проведених розрахунків 
можна відзначити, що ці значення за такими показниками як БСК5, азот амонійний є 
співставними, а очікуваний вміст ХСК перевищує значення у контрольному створі. Це 
свідчить про те, що самоочисної здатності природних вод, зокрема р. Коднянка, виявиться 
недостатнім для нейтралізації ХСК.  

Висновки. Проблема формування хімічного складу річкових вод під впливом 
господарської діяльності людини є актуальною і досить складною. Серйозним фактором 
впливу на природне середовище будь якої території є осушення заболочених і перезво-
ложених земель, оскільки функціонування меліоративних систем впливає на весь 
комплекс складових навколишнього середовища і, в першу чергу, на якісні 
характеристики поверхневих водних об'єктів, що знаходяться в межах впливу 
меліоративних систем. У водойми і малі річки, які є водоприймачами скидних вод, що 
відводяться з меліорованих територій, надходять забруднюючі речовини як залишкові 
продукти засобів хімізації сільськогосподарського виробництва: мінеральні добрива, 
гербіциди, пестициди тощо. Тобто, під впливом осушення відбувається переформування 
гідрохімічного режиму поверхневих водних об’єктів та погіршення їх екологічного стану.  

Тому для стабілізації екологічного стану річок-водоприймачів осушувальних 
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систем та підтримання екологічної рівноваги меліорованих територій сільсько-
господарського використання слід здійснювати коригування обсягів застосування засобів 
хімізації сільськогосподарського виробництва із врахуванням погодно-кліматичних, 
гідрологічних та гідрогеологічних умов конкретних територій. 
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