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Вступ 
 

Степова зона півдня України відзначається жарким,  посушливим 

кліматом. Сонячної енергії і тепла тут цілком достатньо для розвитку культур 

з найдовшим вегетаційним періодом і отримання високих врожаїв. Але 

невелика кількість опадів при значному надходженні теплових ресурсів 

призводить до того, що ведення землеробства в зоні південного степу 

України знаходиться на межі постійного ризику. 

Основною рисою степового посушливого землеробства в Україні є 

різке коливання врожайності, нестабільна його продуктивність і значні в 

посушливі роки недобори рослинницької продукції. За умов, коли один із 

незамінних факторів урожайності – волога – у мінімумі, ефективність усіх 

інших, навіть найпрогресивніших, заходів землеробства зводиться нанівець. 

За цих умов не дають повної віддачі ані передова агротехніка, ані система 

добрив, не використовуються повністю й генетичні властивості нових сортів 

і гібридів рослин за їх продуктивністю. 

Вплив мінімуму фактора вологи не можна замінити жодним із усіх 

інших відомих чинників урожайності. Тому вирішальне значення для 

підвищення продуктивності в умовах посушливості надається зрошенню, 

тобто додатковому залученню вологи, потрібної для формування заданого 

рівня врожайності. 

Зменшення негативного впливу грунтової і повітряної посухи на 

продукційні процеси культур, оптимізація умов їх вирощування, 

максимальне використання надходжень сонячної радіації, генетичних 

можливостей сортів, родючості грунтів, добрив та інших агроресурсів в 

агрокліматичних умовах  півдня України може бути досягнуто лише за 

рахунок зрошення. 

 Проте останніми роками ефективність зрошення знижується, що 

пояснюється низкою причин: недостатнім матеріально-технічним 

забезпеченням поливного землеробства й недоліками в експлуатації 
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зрошувальних  систем, погіршенням еколого-меліоративного стану земель, 

недостатньою зацікавленістю і відповідальністю землекористувачів за стан 

поливного землеробства. До цих факторів належить і неповне використання  

наукових розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств. 

Метою даного дипломного проекту є вивчення і застосування на 

практиці отриманих знань про режим зрошення, побудова графіка 

гідромодуля та поливу, освоєння наявних і прийнятих  до використання 

методик визначення зрошувальної і поливних норм, визначення 

розрахункової витрати зрошувальної системи та сукупного  об’єму 

водокористування. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 
 

1. Природні умови заданого регіону 

 

1.1. Розміщення ділянки, її рельєф, схили місцевості 

 

Дельта Дунаю (рис. 1.1) займає найнижчу, приморську частину долини 

річки, що розширюється до Чорного моря. Ця низинна територія обмежена з 

півночі Буджакским, а з півдня Добруджским плато. 

Сучасна дельта Дунаю - це верхня частина річкових, озерних, 

лагунових і морських відкладів з густою мережею природних і штучних 

водотоків і водойм різного походження. 

 
 
 

Рис. 1.1 Карта-схема дельти Дунаю 
 

Північна границя дельти проходить від вершини дельти (місця поділу 

Дунаю на Килійський і Тульчинский рукава) уздовж південних берегів озер 

Кугурлуй, Катлабух, Китай і лагуни Сасик, виходить до Чорного моря. 

Південна границя дельти проходить від її вершини уздовж схилу 
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Добруджского плато, охоплює правобережну заплаву всього Тульчинского 

рукава й верхньої частини Георгіївського рукава, а потім іде по березі озера- 

лагуни Разельм до Чорного моря. Східна границя дельти збігається з її 

морським краєм і проходить від с. Приморського на півночі до гирла 

Портица на півдні. 

Площа поверхні дельти, укладеної між крайнім північним рукавом 

Килійським і крайнім південним Георгіївським, дорівнює 2540 км2. 

У вершині дельти (Ізмаїльському Чаталі) Дунай розділяється на два 

рукави - Килійьский (лівий) і Тульчинський (правий). Тульчинський рукав у 

Георгієвському Чаталі розділяється на два рукави - Сулинський (лівий) і 

Георгіївський (правий). Рукава Килійський, Тульчинський, Сулинський і 

Георгіївський вважаються основними рукавами дельти. Килійський рукав є прямим 

продовженням Дунаю в межах дельти й є найводоноснішим  рукавом, тому 

його можна вважати головним рукавом дельти. 

До придунайських і придельтових водойм відносяться прісноводні 

заплавні озера. Найбільшими з них є Ялпуг, Кугурлуй, Кагул, Катлабух, 

Китай. 

Ці водойми утворилися як у результаті затоплення нижніх частин 

долин невеликих річок Кагул, Ялпух, Великий і Малий Катлабух, Китай під 

час формування Дунайської затоки-лагуни, так і внаслідок блокування долин 

цих річок відкладами Дунаю й Килійського рукава в процесі формування 

дельти 

При перетворенні озер на водосховища було створено низку 

регулюючих споруд на каналах, які з’єднують водосховища з річкою Дунай. 

Подача води в озеро Кагул та її відведення з нього здійснюється  

каналами Вікета (він розташований вище за течією) та Орловський.  

Водосховище Картал з’єднано з Дунаєм каналом Орловський (він же 

пов’язує Кагул з Дунаєм). Окрім того, є зв’язок з Кагулом протокою Лузарса, 

а з розташованим нижче за течією Кугурлуєм – протокою Тобачелло.  
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Найбільше водосховище Ялпуг-Кугурлуй з’єднано з Дунаєм трьома 

каналами: Скунда, “105-й кілометр” і Репіда. 

Водосховище Катлабух з’єднане з Дунаєм каналами Громадський і 

Желявський. 

Насамкінець водосховище Китай з’єднано з Дунаєм (точніше його 

рукавом Степовим) каналом Кофа.  

Загальна довжина каналів, які забезпечують водообмін між Дунаєм і 

водосховищами, сягає 66 км.  

Кількість шлюзів-регуляторів становить 21, з яких 12 розташовані 

поряд з Дунаєм та його рукавами. Так, два шлюза-регулятора встановлено на 

каналі Кофа. Окрім того, нижче за течією розташований шлюз-регулятор 

Міжколгоспний (ним регулюється подача води на зрошувані поля). 

Насамкінець на березі Соломонового рукава Дунаю збудований шлюз-

регулятор, який регулює подачу води в канал Дунай–Сасик (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Схема розташування Придунайських водосховищ. 
 
 
 

1.2. Клімат (температура, опади, випаровування, вітрові явища) 

 

Кліматичні й метеорологічні умови гирлової області Дунаю, дуже 

впливають на гідрологічний режим. Зміни температури повітря визначають 

термічний і льодовий режим водотоків і водойм, опади і випаровування 

впливають на водний баланс дельти і її водойм. Також важливим фактором є 

режим вітру, що впливає на згінно-нагінні явища, на процеси проникнення 

морських вод у рукави дельти [1]. 

Атмосферна циркуляція є одним з найважливіших кліматоутворюючих 

факторів, тому що закономірності переносу й взаємодії повітряних мас 

впливають на режим температури, опадів і вітру даної території. Так дельта 

Дунаю відноситься до зони помірного континентального клімату. Протягом 

майже всього року тут панують полярні повітряні маси з періодичним 

вторгненням арктичних та тропічних повітряних мас. 

Похолодання в дельті Дунаю пов’язане з вторгненням континентальних 

мас полярних чи арктичних. У холодну пору року дельта Дунаю найчастіше 

перебуває під впливом азорского або азіатського максимумів. 

У теплу пору року циркуляція атмосфери визначається розвитком 

азорського максимуму і пов’язаним із ним західним переносом морського 

полярного повітря, що, проходячи над Західною Європою, поступово втрачає 

вологу, прогрівається й у дельту приходить континентальним полярним, 

викликаючи суху, теплу і малохмарну погоду. Навесні, влітку і восени 

порівняно часто в дельту надходять маси континентального, сухого, сильно 

прогрітого тропічного повітря, що викликає посуху і суховії. Морське 

тропічне повітря надходить у дельту дуже рідко, його прихід 

супроводжується грозовими дощами. 



12 
 

Вітер. Особливості вітрового режиму дельти Дунаю впливають на 

гідрологічні процеси, що відбуваються в дельті.  

Для гирлової області Дунаю характерні слабкі й помірні вітри зі 

швидкістю 5-10 м/с. Середня річна швидкість вітру різних напрямків в м. 

Ізмаїлі змінюється від 3.4 до 4.9 м/с, найбільшу повторюваність мають вітри 

північних румбів (в Ізмаїлі  до 40%), найменшу (28-33%) - західні й східні 

вітри.  

Узимку відзначається перевага вітрів північної чверті, П – 17.34%, ПС - 

13.45% і ПЗ – 14.42 % випадків. Частка сильних вітрів (>15 м/с) складає 

0.90% випадків. Штилі відзначені в 16.21% випадків. 

Влітку переважають вітри ПЗ (14.88%), 3 (13.49%) і П (12.04% 

випадків) напрямків. Сильні вітри (>15 м/с) складають усього 0.1% від 

загальної кількості випадків. Збільшується частка слабких вітрів до 48.26%. 

Повторюваність штилів продовжує зростати (21.40% випадків). 

Весною та восени вітрові умови мають деякі відмінності. Весною ( від 

січня до квітня) збільшується повторюваність південного вітру. Досить 

значну повторюваність має вітер з північною складовою. Восени 

переважають північні та північно – західні вітри. 

Протягом року в Придунайському регіоні найбільш часто можна 

відмітити вітер швидкістю 3 – 4 м/с ( таблиця 1.1). Найбільш середні 

швидкості (3.6 – 4.4) припадають на зимові місяці, а найменші – на літні (біля 

2.9 м/с). штилі у всі пори року дуже рідкі, що пояснюється впливом моря, яке 

постійно підтримує контрастність температур і градієнтів тиску. 

 

Таблиця 1.1  Середня місячна швидкість вітру 

 

Станція І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
Болград 3,2 3,5 3,4 3,5 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 
Ізмаїл 4,0 4,4 4,3 4,3 3,8 3,5 3,2 2,9 2,9 3,0 3,3 3,6 3,6 

 

 



13 
 

Температура повітря відноситься до показників, які відображають 

кліматичні особливості місцевості. Одним з основних є середня місячна 

температура повітря, що характеризує загальний фон території. 

Середні багаторічні значення середньої річної температури повітря 

перебувають у діапазоні 10-12°С; найбільші значення досягають 12.2-12.6°С, 

найменші 9.1-9.6°С. 

Зима в Придунайському регіоні порівняно тепла. Середня місячна 

температура повітря самого холодного місяця (січня) у с. Приморському й 

м.Ізмаїлі становить - мінус 1.8°З, у м.Вилкове - мінус 1.5° С. 

Зима починається із другої половини грудня й триває до другої 

половини лютого. Протягом усього сезону спостерігається постійне 

чергування порівняно короткочасних вторгнень теплих і холодних 

повітряних мас. 

Весна суха й прохолодна. Позитивні температури повітря 

встановлюються в березні. Погода навесні мінлива. Температура вдень 

нерідко підвищується до 20-25°С, а при вторгненні холодного повітря —

знижується до мінус 10-15°С. Літо жарке і сухе, починається в травні й 

кінчається у вересні. Жарка погода наступає раптово. У квітні відзначаються 

заморозки, а в травні середня місячна температура повітря становить 15.9-

17.1 °С, підвищуючись в окрему добу в липні до 38-41 °С. 

Осінь починається в жовтні й триває до другої половини грудня. Перша 

половина осені тепла й суха. Температура повітря повільно знижується від 

20-24°С до 12°С. Найбільш різке зниження температури відбувається в 

грудні. Осінь завжди тепліше весни, що пояснюється впливом Чорного моря. 

Середні температури в жовтні-листопаді вище, ніж у квітні й березні на 1.5-

4.0°С 

Максимальні річні величини температури повітря досягають 37.5°С 

(Вилкове), 40.1°С (Ізмаїл). Мінімальні річні температури повітря можуть 

знижуватися до -25.4°З (Ізмаїл) і -23.2°З (Вилкове) [1]. 
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Аналіз багаторічних змін температури повітря в Ізмаїлі й Вилкове в 

цілому виявив помітне потепління клімату в цьому районі гирлової області 

Дунаю. Відзначено прискорення росту середньої липневої і максимальної в 

році температури повітря в другій половині розглянутого періоду, а також 

підвищення середньої січневої й мінімальної температури повітря[1]. 

Атмосферні опади. На території дельти Дунаю атмосферні опади 

випадають досить рівномірно, з невеликим зменшенням їхньої кількості в 

напрямку до моря. Середні річні суми опадів на метеостанціях Ізмаїл і 

Вилкове склали за період 1945-2003 р. 461 і 445 мм відповідно.  

Більше половини річної суми опадів випадає у теплу пору року 

(квітень-вересень). Улітку опади випадають переважно у вигляді злив. На 

цей період доводяться абсолютні максимуми добової кількості опадів за весь 

період спостережень як в Ізмаїлі (98.4 мм), так і у Вилкове (88.7 мм).  

Для холодного періоду характерні опади-мряки. У листопаді випадає 

переважно сніг, що швидко тане. Сніговий покрив утворюється наприкінці 

грудня-початку січня і відрізняється нестійкістю. Висота сніжного покриву в 

середньому становить 2-6 см. Середня тривалість періоду із сніговим 

покривом близько 25-30 днів, в окремі зими сніг зберігається 2.0 –  2.5 місяці. 

Середня дата появи снігового покриву – 20 грудня, найбільш рання – 4 

листопада, найбільш пізня – 9 лютого.  

Вологість повітря. У межах дельти Дунаю відносна вологість повітря 

досить значна (у середньому 80%) і помітно зростає в напрямку до моря.  

Абсолютна вологість повітря в середньому за рік складає в Ізмаїлі 10.3 

мб. Хід абсолютної вологості добре узгоджується з ходом температури 

повітря. У січні-лютому внаслідок низьких температур випаровування 

зменшується й абсолютна вологість досягає найнижчих значень (4.9 мб). Із 

прогрівом поверхні суші випаровування збільшується, у липні-серпні настає 

максимум абсолютної вологості – 16.9 мб. Відносна вологість з жовтня по 

травень вища за 70%, а з червня по вересень менша за 70%. Мінімум 

відносної вологості (65%) спостерігався в липні і в серпні. 
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Особливі явища погоди. У середньому за рік число днів з туманом  у 

дельті Дунаю коливається від 36 (Вилкове) до 47 (Ізмаїл). Найбільша 

повторюваність туманів відзначається в холодну пору року, особливо в теплі 

зими, коли їхнє число доходить до 15 і більше випадків на місяць. Улітку 

спостерігається в середньому біля одного туману на місяць. Причому  їхня 

повторюваність зменшується в міру наближення до моря. 

У середньому за рік кількість днів з туманами коливається в межах 36-

50.      

Головну роль у формуванні погоди влітку відіграють місцеві  

трансформації повітряних мас. У теплу пору року ( березень-жовтень) 

утворяться бризи, яких у середньому нараховують до 25 днів у році. 

Морський бриз має північно-західний напрямок і швидкість 3-4 м/с, 

береговий бриз - північно-східний напрямок і 1-2 м/с. 

 

1.3. Геологічні і гідрологічні умови 

 

Геологічна будова. У геологічній будові розглянутої території беруть 

участь палеозойські, мезозойські і кайнозойські породи. Усі відкладення, 

крім кайнозойських, залягають на великій глибині. Серед кайнозойських 

відкладень тільки четвертинні мають значення для висвітлення інженерно-

геологічних умов. [2] 

У розрізі залягають дрібно- і середньозернисті вапнові піски, в яких 

зустрічаються лінзи і прошарки слабозцементованих піщаників, мергелі 

зеленуватого і світло – сірого кольору щільні і тріщинуваті, глини та 

алеврити. Загальна потужність їх до 700м. 

Неогенова система розповсюджена повсюдно і представлена 

міоценовими  (сарматський і мотичний яруси), нерозчленованими 

міоценовими та пліоценовими (понтійський, кіммерійський, куяльницький 

яруси) відкладами. Загальна потужність до 617 м.  
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           Понтійські вапняки перекриті комплексом глиняних порід 

зеленуватого, сіро – зеленого і частіше за все червоно – бурого кольорів. 

Вони тяжкого гранулометричного складу, карбонатні, гіпсовані, засолені, 

легкорозчинними солями, потужністю 4 -10 м. виконуючи функцію водо 

упору, ці глини відіграють важливу роль в процесі формування ландшафту 

і ґрунтів.  

            Верхньопліоценові алювіальні відкладення терас розвинуті у 

південній частині території та представлені різними за складом пісками з 

прошарками глини й включеннями гравію та гальки. Залягають вони на 

глибинах від 1 до 30 м. потужність алювію коливається від 1 до 25 м. 

Гідрогеологічні умови. У гідрогеологічному відношенні описувана 

територія належить до південно-західної частини Причорноморського 

артезіанського басейну. У межах розглянутої території виділені водоносні 

горизонти, приурочені до відкладень четвертинної, неогенової, палеогенової, 

крейдової і юрської систем. [2]. 

Практичне значення для висвітлення гідрогеологічних умов мають 

лише води четвертинних алювіальних відкладень, опис яких наводиться 

нижче. 

Ґрунтові води алювіальних відкладень гідравлічно пов'язані з водами  

р. Дунай і оз. Ялпуг-Кугурлуй. Мінералізація вод змінюється від 0.5 г/дм3 до 

1.3 г/дм3. Відповідно змінюється й тип ґрунтових вод від гідрокарбонатно-

хлоридного кальцієво-натрієвого до сульфатного натрієво-магнієвого. 

Рівневий режим дельти Дунаю зумовлений двома основними 

факторами: зміною водного стоку й згінно-нагінними коливаннями рівня 

гирлового узмор'я. При цьому стокові коливання рівня виражені досить чітко 

на всій території дельти. Згінно-нагінні коливання впливають на приморську 

частину дельти, і тільки в межень, їхній вплив поширюється до вершини 

дельти й далі [4]. 

Річний хід рівня води в гирловій області Дунаю характеризується 

наступними сезонними коливаннями: весняно-літнім водопіллям, літньо 
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осінньою меженню, осіннім паводком, зимовою меженню й зимовим 

паводком. 

Весняне водопілля на Дунаї зазвичай відбувається двома хвилями. 

Перша хвиля формується за рахунок танення снігу в рівнинній частині 

басейну, друга – за рахунок танення снігу в горах і дощів. У низов’ї обидві 

хвилі зливаються, утворюючи одну тривалу в часі хвилю водопілля.  

Найвищі рівні водопілля настають у середньому 20-23 травня і 

тривають 2-4 дні. Мінімальні річні рівні спостерігаються в період із серпня 

по березень, але найчастіше в жовтні-листопаді 

Рівні дунайської води по гідростворах Рені й Ізмаїла залежать в 

основному від витрат у вершині дельти (м.Рені)  

 

1.4. Ґрунтово-меліоративні умови 

 

У степовій зоні з півночі на південь закономірно змінювалися підтипи 

чорноземів типових, звичайних і південних, що сформувалися відповідно в 

підзонах північного, центрального і південного степу. Із посиленням 

посушливості зменшуються потужність гумусового горизонту і вміст 

перегною в них. Так, якщо в лісостеповій зоні і північному степу переважна 

більшість чорноземів потужні і середньопотужні середньогумусові, то на 

півдні області в підзоні південного степу домінують середньо- та 

малопотужні малогумусові їх види. [2]. 

Головні особливості формування ґрунтового покриву в дельті Дунаю 

наступні:  

1) різноманіття форм рельєфу, достаток вологи й змінний режим 

затоплення земель визначають дуже велику різноманітність типів ґрунтів і 

мозаїчність їхнього поширення;  

2) найбільш сприятливі умови для формування ґрунтового покриву є на 

природних прируслових грядах (валах) і підвищених частинах дельти;  
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3) багата рослинність служить джерелами збагачення ґрунтів гумусом і 

органічною речовиною. 

Головними грунтами Придунайської терасової рівнини є чорноземи 

південні мало гумусні міцелярно – карбонатні, які на середньо суглинистих 

лесових породах (рис.1.3). Для низьких терас характерні чорноземи лугові і 

лугово – чорноземні глибокосолонцуваті. Всі вони високо родючі, однак, 

через часті засухи, врожаї нестійкі. 

Чорноземи сформувались за умов типчаково – ковильної і полино – 

типчаково – ковильної рослинності у сполученні з деякими одно- і 

дворічними травами. Розрізняються вони високою біологічною активністю,  

що сприяє мінералізації органічної речовини, добрій вираженості і міцній 

«копрогенній» структурі, високій пористості (до 50 - 53%) і добрій 

водопроникненості (коефіцієнти фільтрації – 1. 5 – 3.5 мм/хв.) 

З півночі на південь поступово зменшується потужність гумусового 

горизонту Н+Нр і гумусу у верхньому горизонті. На південь потужні 

різновидності чорноземів звичайних змінюються середньопотужними 

(Н+Нр=65-85 см) і малопотужними (Н+Нр < 65 см) малогумусними. В 

останньому випадку вміст гумусу близько 3 %, тобто на рівні вже переходу 

до слабкогумусованих різновидностей. Чорноземи південні практично на 

всій території регіону малопотужні слабкогумусовані, оскільки вміст гумусу 

у верхньому горизонті Н тут менше 3%. 

Чорноземи району характеризуються, у загальному, незадовільним 

режимом живлення. Вміст мінеральних форм доступних рослинам азоту, 

фосфору і калію знаходиться на рівні низького – середнього ступеня 

забезпеченості. Невисокий ступінь забезпеченості грунтів елементами 

живлення пояснюється, з одного боку, незадовільним рівнем використання 

органічних і мінеральних добрив в останні роки, а з іншого – специфічністю 

чорноземів даного регіону України (їх гранулометричнм і мінеральним 

складу, високої карбонатності, низької гумусованості). 
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Рисунок 1.3 – Карта – схема ґрунтів Придунайського регіону: 

1 – чорноземи південні важкосуглинисті  та глинисті;  

2 – лугові хлоридно – сульфатні солончакові ґрунти і солончаки;  

3 – чорноземи звичайні мало гумусні важкосуглинисті в комплексі з 

середньо- та сильнозмитими; 

4 – темнокаштанові несолонцюваті середньосуглинисті  ґрунти; 

5 – торф`яно  – болотні  ґрунти та торф’яники; 

6 –  чорноземи південні солонцюваті важкосуглинисті 
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Невисокий ступінь гумусованості  ґрунтів даного регіону, лужності від 

карбонатів верхньої частини профілю зумовлюють низьку їх буферну 

здатність. Вони достатньо легко залучаються до деградаційних процесів, 

дуже чутливо реагують на якість зрошувальних вод. 

Зрошування внесло істотні корективи в якісний склад солей. Іонна 

структура солей зазнала різкі несприятливі з погляду родючості зміни. У 

складі катіонів значно збільшився вміст Nа+, а у складі аніонів – Cl- . 

У  еквівалентних співвідношеннях натрію  стало  в  2 - 3  рази більше, 

ніж кальцію (у незрошуваних ґрунтах відношення Nа+/Ca2+ дорівнює 0,2-1). 

Результатом   цих   якісних  змін  є  різке  збільшення  токсичних солей 

у профілі зрошуваних чорноземів. Якщо в гумусованій частині профілю 

незрошуваних чорноземів токсичні солі складають 40 - 50% від суми всіх 

солей, то під час зрошування їх частка збільшується до 60 - 80%. За сумою 

токсичних солей зрошувані чорноземи дуже часто переходять до категорії 

слабозасолених, а в перехідних горизонтах профілю навіть до категорії 

засолених.  

Вторинне осолонцювання є першопричиною всіх численних 

негативних змін властивостей ґрунтів. Часткова заміна Са в 

ґрунтовопоглинальному  комплексі на Nа+ призводить до підвищення 

термодинамічного потенціалу органічних і мінеральних колоїдів, переводить 

їх зі стану необоротної коагуляції, в якому вони знаходилися під впливом 

іонів Ca2+  і Mg2+, у стан оборотної коагуляції. Зі зниженням концентрації 

ґрунтового розчину відбувається пептизація колоїдів. У результаті цього 

різко підвищується ступінь дисперсності ґрунтів (у 2 - 3 рази), відбувається 

руйнування макро- і мікроструктури, погіршуються фізичні і фізико-

механічні властивості (щільність, аерація, набухання, клейкість, в’язкість 

тощо), значно знижуються фільтраційні   властивості   (іноді   більше ніж   на   

порядок).  При висиханні такі ґрунти утворюють міцні кірки, брили, що 

призводить до різкого зростання тягового зусилля під час їх обробки. Тому в 
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системі агротехнічних заходів необхідні додаткові витрати на їх обробіток. 

Зрештою, це призводить до зниження родючості  ґрунтів 

Рослинність Придунайського регіону типова для степової зони. 

Раніше на території, що входить у цю зону, панували степи. Ліси тут 

спускалися в долини рік і глибокі балки (байраки). У наш час степу розорані, 

а площі лісів сильно скоротилися й серед збереженої природної рослинності 

переважають лугова й болотна (плавні). Карта рослинності представлена на 

рис. 1.4 

Плавневі ліси займають близько 10% площі плавнів Дунаю. 

Представлені вони формацією верби білої. Ґрунти під цими лісами болотні. 

Ліси утворюються верба білою з домішкою верби ламаної.  Підлісок  

звичайно не формується. У травостої панують болотні види: мітлиця повзуча,  

очерет звичайний, осока струнка й ін. 

Рослинність плавнів досить одноманітна. Головною рослиною є очерет; 

тут ростуть також рогоза широколиста і вузьколиста, очерет озерний, осоки й 

інші вологолюбні рослини. В озерах поширені  - водяний горіх, латаття, 

елодея. 

Залежно від умов зволоження формація очерету представлена або 

чистими заростями, або асоціаціями з горцем малим, хвощем болотним, 

пасльоном солодко- гірким, омежником водяним і ін. На солонуватих 

окраїнах прилиманних плавнів зустрічаються асоціації очерету з лободою 

списоподібною.  

У заплавах невеликих річок розвинуті короткозаплавні луки 

галофільного типу. Для них характерними є: лисохвіст луковий, пирій 

повзучий, морківник солончаковий, ситник Жерарда, полин морський, 

кермек Мейера, айстра солонцьова, петросімонія, подорожники солончакові і 

солонцюваті. Під ними розвиваються луко – чорноземні солонцюваті ґрунти, 

які мають добре виражений ілювіальний горизонт. У смузі переходу заплав в 

солоні лимани розвиті мокрі солончакові луки, які складаються з типових 

сукулентних галофітів (солонець, содник простертий), які восени 
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Рис. 1.4 – Карта – схема рослинності Придунайського регіону: 

1 – сільськогосподарські угіддя на місці типчаково – ковильних 
степів; 
2 – короткозаплавні солонцьово – солончаковаті та солончакові 
луки; 
3 – сільськогосподарські угіддя на місці лісостепу; 
4 – трав’яні болота і тривало заплавні луки низин Дунаю; 
5 – полинно – типчаково – ковильні степи (з полинною 
солончаковою) в комплексі з солонцями та сільськогосподарськими 
угіддями. 
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зафарбовуються в ярко – червоні кольори. Під ними за умови близького 

залягання мінералізованих ґрунтових вод формуються солонці і солончаки. 

Дельта Дунаю являє собою унікальний географічний об'єкт і 

найцінніший генетичний банк флори й фауни.  

В гирлі Дунаю налічується 30 різних водних, наземних і наземно-

водних екосистем, серед яких виділяють такі основні групи: водотоки 

(Дунай, його рукава, канали); прісні водойми (дельтові й при дельтові озера); 

не пов'язані з морем солонуваті й солоні водойми; пов'язані з морем лагуни; 

води гирлового узмор'я; болота, плавні й рослинність по берегах водотоків і 

водойм; змішані дубові ліси; чагарники й луги. 
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2.  Джерело зрошення та гідрологічні розрахунки 

 

2.1 Коротка характеристика джерела зрошення 

 

Кугурлу́й — озеро заплавного типу на південному заході України. Воно 

є південною частиною озера Ялпуг з яким воно з’єднане широкою, але 

мілкою протокою. Під час водопілля, особливо при високих рівнях води, 

грані між ними практично немає. 

Територіально воно  поділене між Ренійським та Ізмаїльським 

районами Одеської області. На півночі протокою сполучається з озером 

Ялпуг. На сході протоками Велика та Мала Репіда, а на півдні протокою 

Скунда сполучається з р.Дунай. Протока Скунда шлюзована. Також 

водообмін з Дунаєм відбувається по кількох невеликих протоках для 

пропуску риби. 

Озеро приблизно круглої форми, діаметр близько 20 км, площа 82 км², 

середня глибина 0,8-1 м, максимальна — 2,5 м. Береги низовинні, звивисті, 

заболочені. Температура води влітку до +28° — +30°. Взимку озеро замерзає. 

Мінералізація води 0,8 — 1,5 г/дм3. Дно замулене. 

Водний баланс Кугурлуя визначається в основному надходженням 

води за рахунок атмосфорних, випаровування з водної поверхні озера і 

самопливним водообміном з Дунаєм. У середньому 54.5% у прибутковій 

частині водного балансу водойми становить донорська вода р. Дунай, а 

45.5% — всі інші джерела, серед яких 31.4% — це надходження води з 

атмосферними опадами. У витратній частині водного балансу середній 

багаторічний об'єм скидів води в р. Дунай становить приблизно 27%, а на 

інші джерела приходиться 73%, у тому числі на транспірацію і 

випаровування з водної поверхні озер — 54.6%. 
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Ялпуг – озеро лиманного типу, найбільше озеро України. 

Територіально перебуває в Болградському, Ізмаїльському і Ренійському районах 

Одеської області (рис.2.1) 

 
 
 
 

Рисунок 2.1 – Місце розташування озер Ялпуг-Курулгуй 
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У південній частині Ялпуг протокою пов’язаний з озером Кугурлуй; у 

найвужчому місці протоки в 70-х роках XX століття була споруджена дамба з 

мостом  у середній частині, по якій проклали дорогу Ізмаїл – Рені. Після 

прокладення дамби водообмін між озерами Ялпуг і Кугурлуй зменшився 

майже на третину, що підвищило ступінь забруднення Ялпуга. Довжина 

озера – 39  км, ширина – до 15  км, площа – 149 км², середня глибина 

приблизно 2  м, максимальна –  5,5  м. Западина подовженої форми. Східний 

і західний береги переважно піднесені, розчленовані ярами, південні – 

піщані, крайня північна частина узбережжя заболочена й заросла очеретом. 

Водне забезпечення озера відбувається, в основному, за рахунок водообміну 

з озером Кугурлуй, з півночі впадає річка Ялпуг довжиною 142 км, з площею 

водозбору 3289 км2, з північного сходу підходить невелика річка Карасулак 

довжиною 52 км та площею водозбору 221 км2 ,  яка впадає в Ялпуг поблизу 

села Криничне. Також деякий вплив на водний баланс має стік дощових вод по 

системі яруг, які сходяться до Ялпуга. 

Температура води влітку +24 – +25 °C; узимку озеро замерзає, льодовий 

покрив нестійкий. Мінералізація води  до 1 – 1,5 г/л. Дно вкрите темно-сірим, на 

півночі – чорним сірководневим мулом, мілководдя піщане. Береги зарослі 

очеретом і рогозом, в озері поширені водорості й інша водна рослинність. На 

північному березі Ялпуга, при впаданні ріки Ялпуг, збудоване місто Болград. 

Від гирла р. Ялпуг до села Виноградівка берег заплавний, заріс 

очеретом і осокою. Занурена водна рослинність розташовується смугою до 

50 метрів. Від села Виноградівка до села Владичень береги висотою до 20 м, 

місцями урвисті, переходять в круті, зрізані ярово-балковою мережею 

глибиною до 20 м, а місцями більше 30 м. Спостерігається переробка берегів 

на невеликих ділянках. 
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У районі сіла Владичень і до села Котловина береги положисті, 

перехідні в заплавні, добре задерновані, місцями порослі очеретом. Занурена 

водна рослинність розташована смугою до 70 метрів. Поблизу села 

Котловина береги уривисті, відзначена переробка берегів. У бік села Плавні 

береги уривисті, порізані балками і ярами. Висота берега досягає 30 метрів і 

більше, береги піддаються переробці, в декількох місцях утворилися яри 

глибиною до 50 метрів. У 5  км перед селом Плавні берег переходить у 

положистий із піщаним пляжем. Від села Плавні до автодороги Ізмаїл - Рені 

береги круті з переходом у плавневі, порослі очеретом і рогозом. Занурена 

рослинність розташовується смугою до 1  км. 

На південь від греблі берега озера Кугурлуй береги заплавні, порослі 

очеретом і рогозом. Уся мілковода зона насичена зануреною водною 

рослинністю. 

Між селами Новосільське і Новонекрасівка, уздовж автодороги берег 

поріс очеретом і рогозом смугою до 1  км. Серед зануреної водної 

рослинності переважає водяна лілія. 

Від села Новонекрасівка до села Озерне берег уривистий, 

перероблений. У районі села Озерне берег висотою 15-20 метрів, піддається 

хвильовій переробці. Рослинності немає. Від села Озерне, у бік села Коса, 

берег крутий висотою 10-15 метрів. Біля села Коса береги переходять у 

плавневі. Занурена водна рослинність смугою до 100 метрів. 

До села Криничне береги уривисті, місцями піддаються хвильовій 

переробці. Біля села Криничне береги положисті пляжного типу з 

виступаючою пляжною косою до 2  км. Зануреної водної рослинності немає. 

Від села Криничне до м. Болград уривисті береги переходять у 

заплавні, порослі очеретом і рогозом. 

Загальна довжина берегів, що переробляються, близько 16  км. Ділянки  

берегоруйнувань не закріплені. 
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Таблиця 2.1 - Морфометричні характеристики і характерні рівні 

 

Довжина, 
км 

Ширина, 
максим., 
середня, км 

Глибина, 
максим., 
середня, м 

Площа 
дзеркала 
(при НПР), 
км2 

Об'єм, млн.м3 Довжина 
берегової 
смуги, км 

Відмітка рівнів 
води, м 

 
 

 
 

 
 

 
 

повний корисний  
 

НПР РМО ФПР 

46.0 10.0 6.40 297 888 421 141 2.80 1.30* 3.00* 
 6.40 2.90      1.50* 1% 
        1.80*  
 

 

 

Таблиця 2.2. - Координати кривих площ водного дзеркала і об’ємів води від характерних рівнів водосховищ 

 

 

 

 

 

 

 Рівень води, м Бс Об'єм, млн.м3 Площа, км2 
ФПР 3.00 947 299 
НПР 2.80 888 297 
РМО 1.30 467 240 
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Таблиця 2.3. - Основні гідрографічні характеристики водотоків 

 

 

 

 
 

Площа 
водозбірного 
басейну в створі 
гідровузла, км2 

Характер 
живлення 
водотоку (снігове, 
дощове, ґрунтове) 

Об'єм стоку 50% забезпеченості, 
млн.м3 

Період 
спостережень 

Примітки: 
період 
водопілля 

Річний За водопілля   

р. Дунай 
811000 Сніго-дощове, 

ґрунтове 
198800 83872 10921-99 III-IV 

р. Ялпуг 
32800 Сніго-дощове 30.6 21.6 немає ІІ-ІІІ 

р. Карасулак 
221 Сніго-дощове 1.29 1.14 Немає ІІ-ІІІ 
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В Болградському та Ренійському районах озеро Ялпуг є джерелом 

зрошення семи зрошуваних систем загальною проектною площею 7648,8 га, 

а саме: 

Ялпугська ЗС- загальна площа 1639 га; 

Криничанська ЗС - загальна площа 1945 га; 

Виноградівська ЗС – загальна площа 733 га; 

Болградська ЗС -  загальна площа 140,9 га; 

Міжрайонна ЗС - загальна площа 878 га; 

Котловинська ЗС - загальна площа 781 га; 

Новосільська ЗС - загальна площа 1532 га. 

Озеро Ялпуг також є джерелом зрошення Озернянської ЗС в 

Ізмаїльському районі, проектна площа якої складає 2400 га. Схема тракту 

водоподачі наводиться на рис.2.2 

           Озернянська зрошувальна система загальною площею 2400 га була 

здана в експлуатацію в 1977 році.  

Зрошувані землі розміщені на землях двох сільських рад. На землях 

Ларжанскої сільської ради - 855 га,  Озернянскої - 1545 га. 

Міжгосподарська зрошувальна мережа представлена сталевим (залізо-

бетонним) напірним трубопроводом  d = 1020мм, довжиною =2445 м і 

відкритим каналом 1,3 км із пропускною здатністю 1,5 м3/с. 

         Забір і подачу води забезпечують дві насосні станції – ГНС і НСП.  

Загальна продуктивність ГНС -1,74 м3/с; НСП – 1,05 м3/с. 

Розрахункова ордината гідромодуля становить 0,44 л/с/га, при середньому 

його значенні 0,6. 

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа представлена 

трубопроводами діаметром 300-1200 мм, загальною довжиною 44,2 км.  

Матеріал трубопроводів з/бетон -1,7 км; сталь - 35,1км; а/ц - 7,4 км. 
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Рис.2.2Схема тракту водоподачі 
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2.2 Склад і характеристика гідротехнічних споруд водосховища.  
 
 

У даний час існує 4 тракти, що з’єднують озеро Ялпуг із річкою Дунай: 

протоки Табачелло, Скунда, 105-й км, Репіда. Вони служать для наповнення і 

спорожнення озера. 

Канал Табачелло в цілому містить протоку Вікета, озеро Кагул, 

протоки Орловську, Прорва, озеро Картал, озеро Граденка і власне протоку 

Табачелло. Зважаючи на незначну пропускну спроможність, для озера Ялпуг 

значної ролі не відіграє. Максимальна пропускна спроможність - 8 м3/сек. 

Тракт Скунда складається з підвідного каналу (0.33  км), відкритого 

шлюзу-регулятора односторонньої дії (верхній б'єф - р. Дунай) з переїздом, 

що має 4 прямокутні отвори розміром 1.3x3.6 м і відвідний канал (1.52  км).  

Поперечні перерізи каналів неправильної форми (у результаті 

розчищень), ширина по низу – 15  м, глибина (при НПР озера) 2.2  м, 

закладення укосів т=4. Відмітка порогу шлюзу 0.24  м. 

На протоці 105  км довжина підвідного каналу  0.15  км, відвідного – 

1.74 км, конструкція шлюзу ідентична шлюзу на каналі Скунда. Відмітка 

порогу –  0.36  м. 

Поперечний переріз каналу в середньому має ширину 8  м, глибина 

каналу при НПР 2.9  м, закладення укосів т=3.  

Тракт Репіда складається з наступних споруд: підвідний канал (0.32 

км), закритий шлюз-регулятор з переїздом (6 отворів розміром 2.0x2.5 м, 

відмітка порогу -1.00  м), рибозагороджувач сітчастий (ширина фронту 120.0  

м), тимчасова насосна станція для аварійного наповнення озера при 

катастрофічних низьких паводках у річці Дунай (подача 12.4 м3/с) з 

тимчасовою земляною перемичкою на каналі Репіда, відвідний канал 

(довжина 9.9  км), переїзду під дорогою Ізмаїл - Рені (6 труб 2.5x2.0 м, 

відмітка порогу - 
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2.2. Витрати й рівні розрахункової забезпеченості джерела 

 

Режим роботи озер повинен передбачати: 

 зміну показників якості води в межах ГДК; 

 безпеку підпірних споруд, які створюють озера, а також безпеку 

населення і господарств прибережної зони; 

 найдоцільніший   порядок   забезпечення   водою   

водоспоживачів   і водокористувачів. 

 зміни режиму роботи озер вносяться Міжвідомчою нарадою 

щодо режимів після надання відповідними зацікавленими 

організаціями обґрунтовувальних матеріалів. 

Перехід озер на режим роботи, не передбачений правилами 

експлуатації або заборонений в умовах нормальної експлуатації, 

допускається лише у випадках виникнення непередбачених обставин, які 

загрожують безпеці і збереженню споруд і вимагають вживання екстрених 

заходів. У цьому випадку режим роботи озер змінюють за розпорядженням 

особи, відповідальної за його експлуатацію, з одночасним повідомленням 

про це місцевих органів, зацікавлених організацій і підприємств, органів 

охорони природи і санітарного нагляду. 

Для озер Ялпуг-Кугурлуй встановлені нормативні рівні води: 

 максимальний (форсований) - 3.00 м; 

 мінімальний (рівень мертвого об'єму) - 1.80  м; 

 нормальний в створі підпору - 2.80  м. 

Спрацювання водосховищ нижче за мінімальний рівень здійснюється у 

виняткових випадках за економічної доцільності з урахуванням зміни роботи 

промислових, комунальних, іригаційних водозаборів і на вимогу рибного 

господарства. 
ЩОРІЧНО НА ДІЛЯНЦІ РІЧКИ ДУНАЙ ВІД М.РЕНІ І ДАЛІ ВІД ВИТОКУ ДО 

ГИРЛА КІЛІЙСЬКОГО РУКАВА СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ ТРИ ХАРАКТЕРНИХ ФАЗИ 

СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ РІВНЯ. 
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У зимовий період режим рівнів характеризується великою нестійкістю і 

залежить від погодних умов. 

Весняне водопілля в дельті Дунаю відбувається двома хвилями. Перша 

формується за рахунок танення снігу в рівнинній частині басейну, друга за 

рахунок танення снігу в горах і від дощів. 

Найбільша інтенсивність спаду рівнів вершини дельти Дунаю до 

вершини Кілійської дельти спостерігається в серпні. 

У вересні-жовтні в дельті встановлюється нетривала осіння межень з 

найнижчими рівнями в році 

З метою задоволення всіх організацій і підприємств, які експлуатують 

водосховища Ялпуг-Кугурлуй, а також для поліпшення водообміну з р. 

Дунай рекомендується прийняти наступний режим експлуатації озер: 

 у період весняного водопілля всі шлюзи на каналах і протоках 

відкриваються для вільного водообміну, не допускається підйом 

рівнів за умов підтоплення вище 2. 8 м; 

 у літній період рівні води в озерах підтримуються на цій самій 

відмітці, якщо дозволяють рівні на р. Дунай; 

 в осінній період (Х-ХІ) рівні води в озерах знижуються до 

відмітки 2.00  м; 

 у зимовий час за наявності льодових явищ у  роботі всіх 

гідротехнічних споруд  простій. 

Гідрохімічний режим оз. Ялпуг-Кугурлуй великою мірою залежить від 

об’ємів наповнення і спрацювання озер, які в свою чергу обмежені його 

корисним об’ємом, а саме відмітками НПР = 2.8 мБС і РМО = 1.5 мБС. Крім 

того, оскільки водообмін має самопливний характер, то наповнення 

водоймищ до НПР і спрацювання рівнів води до РМО багато в чому залежать 

від режиму рівнів води в р. Дунай. У маловодні роки через дуже низькі рівні 

води на Дунаї наповнення озер неможливе протягом тривалого періоду. 

Прикладом цього може служити 1990 р., що характеризувався надзвичайно 

низьким стоком р. Дунай, який практично виключає наповнення водоймища 
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протягом всього року, що призвело до зниження рівня води в ньому до 0.8 

мБС. Таким чином, при скиданні води у водоймищі до РМО = 1.5 мБС 

завжди є ймовірність того, що в подальші роки, у разі дуже низького стоку р. 

Дунай, рівні в озерах можуть бути нижчими за відмітку РМО. 

Навпаки, в багатоводні (в осінній період) на Дунаї роки вельми 

проблематичним є скидання мінералізованих вод озер у  р. Дунай. 

Отже, за наявної системи водообміну між р. Дунай і озерами Кугурлуй 

і Ялпуг не завжди можливий водообмін у потрібних для забезпечення якості 

води в озерах об’ємах, що призводить до дуже негативних наслідків, які 

стосуються рівнів води в озерах, мінералізації і якості води за біологічними 

показниками. Тому оптимальне управління водним режимом водоймищ при 

самопливному їх наповненні ускладнене, головним чином, через динаміку 

рівнів р. Дунай. 

Сценарне моделювання гідрологічного і гідрохімічного режимів оз. 

Кугурлуй-Ялпуг показало, що в разі скидання води до відмітки 1.5 мБС і 

наступного маловодного року на річці Дунай, рівень води у водоймищах 

може стати нижчим за 1 мБС. Враховуючи подібні ситуації, рекомендується 

скидати воду у водоймищах до відмітки порядку 1.8-1.9 мБС, а не до 

РМО=1.5 мБС. 

Це дозволить у маловодні (на Дунаї) роки підтримувати рівні води 

вищими за 1 мБС в озерах при збільшенні значень мінералізації всього на 

0.1-0.15 г/дм3, тоді як за умов водообміну 1990 р. підвищення мінералізації 

(за результатами моделювання) склало більше 0.5 г/дм3 (тобто до початку 

1991 р. середня мінералізація води у водоймищах досягла значення 1.6 г/дм3 

від початкової 1.1 г/дм3 в січні 1990 року). 

Відмітки РМО - 1.80  мБС обґрунтовуються докладними розрахунками, 

виконаними кафедрою гідрології суші Одеського державного екологічного 

університету [14]. 
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Режим нормальної експлуатації озер передбачає досягнення 

мінімальної величини мінералізації (за наявних у даний час гідротехнічних 

споруд). 

У розроблених диспетчерських правилах ураховані вимоги всіх 

зацікавлених галузей (водопостачання, зрошування, риборозведення) й 

екології. 

Рекомендований режим роботи наступний: 

 у січні - лютому – простій у роботі всіх гідротехнічних споруд 

(шлюзи закриті); 

 у березні і квітні (виходячи з метеоумов) - самопливне 

наповнення озер, відкриті всі шлюзи. При низьких рівнях на 

Дунаї закриті шлюзи на каналах, а наповнення здійснюється за 

допомогою насосної станції. З травня по вересень здійснюється 

примусове підкачування води для підтримки рівнів води при 

НПР або близьких до них. 

 у жовтні - листопаді здійснюється самопливне скидання води. 

Відкриті шлюзи. 

 у грудні – простій у роботі всіх гідротехнічних споруд, усі шлюзи 

закриті. 

Об'єми і режим спеціальних попусків у нижній б'єф. Спеціальні 

попуски з озер Ялпуг-Кугурлуй несуть промивну санкцію і передбачені в 

жовтні-листопаді залежно від обстановки, що склалася. За сучасних умов 

об’єм водоспоживання промивного скидання коливається від 148 до 281 

млн.м3 залежно від водності року.  

За умов використання всіх наявних зрошуваних площ об’єм 

промивного скидання складе 45-55 млн.м3. 

Метою промивних скидань є поліпшення показників якості води, 

зменшення її мінералізації. 

Правила диспетчерського регулювання стоку при різних  

 гідрометеорологічних ситуаціях. Порядок пропуску високих вод 
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1.За один - два місяці до початку водопілля службою експлуатації 

створюється паводкова комісія, обов'язки і діяльність якої здійснюється у 

контакті з керівництвом районів. 

 2. Перед водопіллям повинні бути виконані роботи по сколюванню 

льоду в місцях його припаю до поверхні кріплень укосів у верхньому б'єфі 

усіх шлюзів. Перед затворами на порогах шлюзів - регуляторів необхідно 

влаштовувати майни  шириною 1-2 метри. 

 3.Для складання плану заходів щодо забезпечення пропуску паводку, 

комісії необхідно одержати наступні дані: 

 потужність сніжного покриву на водозбірній площі озер; 

 дати прогнозованого початку, максимуму і тривалості паводку на річці 

Дунай; 

 витрати стоку в період водопілля на р. Дунай; 

 метеорологічні умови (температура, опади) в районі озер. 

 Виходячи з одержаних даних, ДГМО складає прогноз ходу рівнів в 

озері, а на цій підставі ПУКЗСВ визначаються: 

 попередні терміни початку заповнення озера; 

 розрахункова дата перекриття шлюзів. 

 Весняне водопілля на річках, що впадають в озера, в середньому 

проходить в період з лютого по квітень, загальна тривалість водопілля 10-15 

діб. 

Весняне водопілля на р. Дунай в середньому починається в першій 

декаді лютого –  це перший підйом рівня, в другій декаді квітня - другий, 

значніший підйом рівня. Спад весняного водопілля наступає в кінці червня. 

 Таким чином, необхідно спостерігати за ходом рівнів і 

здійснювати скидання з озер в період низьких рівнів річки Дунай. 

 4.Під час пропусків паводків проводяться цілодобові 

спостереження за рівнями води на водпостах каналів Скунда, Репіда, 105 км, 

за станом водозаборів. 
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 5.Начало і порядок пропуску паводку  встановлюється    на    

підставі гідрометеорологічних прогнозів. 

 6.Щоб уникнути розмивів в каналах, отвори всіх затворів 

спочатку відкриваються на 50%, потім на повну висоту. Відкриття затворів 

слід починати з середнього прольоту і по мірі збільшення витрат переходити 

до крайніх прольотів. 

 7.При загрозі прориву земляної захисної дамби вживаються 

термінові заходи по мобілізації людських і матеріальних ресурсів. 

 8.Після закінчення паводку складається звіт, в якому 

приводяться: коротка характеристика гідрометеорологічних умов до і під час 

проходження паводку: 

 дані про інтенсивність наростання і спаду витрат, рівнів води і 

льодових явищ; 

 причини і форми пошкоджень споруд, а також методи їх ліквідації; 

розміри  витрат  матеріалів,   механізмів,   транспорту,   робочої   сили   

і грошових коштів. 

До звіту повинні бути прикладені схематичні креслення і фотографії, 

акти і інші матеріали, складені в процесі підготовки і пропуску паводку. 

Порядок використання водних ресурсів озер в маловодні періоди 

 Розподіл водних ресурсів в маловодні роки повинен здійснюватися 

так, щоб в зрошуваному землеробстві були якнайменші втрати урожаю, а 

втрати по рибному господарству і тваринництву були мінімальні. 

 Гранично припустима інтенсивність спрацювання і наповнення 

 озер 

 Гранично припустима інтенсивність спрацювання і наповнення озер, 

рівно як і допустима добова амплітуда коливання рівнів встановлюється,   

виходячи з безаварійних умов експлуатації і вимог різних водокористувачів і 

водоспоживачів. Гранична інтенсивність спрацювання і наповнення залежить 

від пори року. 
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          У зимовий період добові амплітуди коливання рівнів не повинні 

викликати руйнування льодяного покриву. 

Рибне господарство зацікавлене в максимально можливому зменшенні 

величини зимового спрацювання озер - не нижче за рівень 0.6 м, щоб 

уникнути замору і масової загибелі риби, причому спрацювання повинне 

здійснюватись плавно і рівномірно, не більше ніж 3-5 см/добу. 

Під час нересту риби (IV -VI місяці) зміна рівнів при наповненні озер 

не повинна перевищувати 1-3 см/добу, при спрацюванні - не більш 1 см/добу. 

У решту пори року коливання рівнів не повинне перевищувати 20 - 25 

см/добу. 

Графіки наповнення і спрацювання озер, режим роботи шлюзів і 

 насосної станції 

Гідрохімічний режим оз. Ялпуг-Кугурлуй у великій мірі залежить від 

об'ємів наповнення і спрацювання озер, які в свою чергу обмежені його 

корисним об'ємом, а саме відмітками НПР=2.8 мБС і РМО=1.5 мБС. Крім 

того, оскільки водообмін має самопливний характер, то наповнення 

водоймищ до НПР і спрацювання рівнів води до РМО багато в чому залежать 

від режиму рівнів води в р. Дунай. В маловодні роки через дуже низькі рівні 

води на Дунаї наповнення озер неможливе  протягом тривалого періоду. 

Прикладом цього може служити 1990 р., який характеризувався надзвичайно 

низьким стоком р. Дунай, який практично виключає наповнення водоймища 

протягом всього року, що привело до пониження рівня води в ньому до 0.8 

мБС. Таким чином, при скиданні води у водоймищі до РМО=1.5мБС завжди 

є імовірність того, що в подальші роки, у разі дуже низького стоку р. Дунай, 

рівні в озерах можуть впасти нижче за відмітку РМО[2]. 

 Навпаки, в багатоводні (у осінній період) на Дунаї роки дуже 

проблематичним є скидання мінералізованих вод озер в р. Дунай. 

 Отже, при існуючій системі водообміну між р. Дунай і озерами 

Кугурлуй і Ялпуг не завжди можливий водообмін в потрібних для 

забезпечення якості води в озерах об'ємах, що веде до вельми негативних 
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наслідків, які відносяться до рівнів води в озерах, мінералізації і якості води 

за біологічними показниками. Тому оптимальне управління водним режимом 

водоймищ при самопливному їх наповненні утруднене, головним чином, 

через динаміку рівнів р. Дунай. 

Сценарне    моделювання    гідрологічного    і    гідрохімічного режимів 

оз. Кугурлуй - Ялпуг показало, що у разі скидання води до відмітки 1.5 мБС і 

наступного маловодного року на річці Дунай, рівень води у водоймищах   

може   впасти   нижче  1  мБС.   Враховуючи   подібні   ситуації, 

рекомендується скидати воду у водоймищах до відмітки порядку 1.8-1.9 

мБС, а не до  РМО=1.5 мБС [ 2]. Це   дозволить   в   маловодні   (на   Дунаї)   

роки підтримувати   рівні   води   вище  1   мБС в озерах при   збільшенні   

значень мінералізації всього на 0.1-0.15 г/дм3. 

 Відмітки РМО – 1.80 м БС обґрунтовуються докладними 

розрахунками, виконаними кафедрою гідрології суші Одеського державного 

екологічного університету. 

Режим нормальної експлуатації озер передбачає досягнення 

мінімальної величини мінералізації (при існуючих   в даний час 

гідротехнічних спорудах). 

 У розроблених диспетчерських  правилах  враховані  вимоги  всіх 

зацікавлених галузей (водопостачання, зрошування, риборозведення) і 

екології.  

 Рекомендований режим роботи наступний: 

 у січні - лютому - простій в роботі всіх гідротехнічних споруд (шлюзи 

закриті); 

 у березні і квітні (виходячи з метеоумов) - самопливне наповнення 

озер, відкриті всі шлюзи. При низьких рівнях на Дунаї закриті шлюзи 

на каналах, а наповнення здійснюється за допомогою насосної станції. 

З травня по вересень здійснюється примусова підкачка води для 

підтримки рівнів води при НПР або близьких до них. Закриті шлюзи на 

каналах.  
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 у жовтні - листопаді здійснюється самопливне скидання води. Відкриті 

шлюзи.  

 у грудні - простій в роботі всіх гідротехнічних споруд, всі шлюзи 

закриті. 

 

2.3. Характеристика якості води в джерелі й оцінка її придатності 

для зрошення 

 

Оцінка якості поливної води для зрошування за агрономічними 

критеріями. Для оцінки якості поливної води і вироблення відповідних 

заходів необхідно керуватися розробленим інститутом ґрунтознавства і 

агрохімії ім. Соколовського ДСТУ 2730-94 "Якість оцінки якості води для 

зрошування" і РД 211.1.8.048-95 "Екологічних критеріїв оцінки якості 

іригаційних вод України". Дії цього стандарту поширюються на природні 

поверхневі і підземні води які призначені для цілей зрошування [11,12]. 

Система заходів по збереженню ґрунтової родючості і охороні 

природного довкілля включає: 

- регламентацію умови застосування РД; 

- нормування якості зрошувальної води за агрономічними критеріями; 

- нормування якості зрошувальної води за екологічними критеріями; 

- формування якості зрошувальної води за технологічними критеріями; 

- регламентацію агротехнічних прийомів при зрошуванні водою різної 

якості. 

Якість  зрошувальної воді слід оцінювати за величиною мінералізації, 

водневому показнику рН, температурі воді, змісту макро- і мікроелементів, 

співвідношенню іонів, санітарно-гігієнічним показникам. 

Зрошувальна вода з рН 6,5-8,0 придатна для сільськогосподарських 

культур на усіх типах ґрунтів; допустиме використання води з рН 6,0-8,4; 

використання води з рН < 6.0  і рН > 8,4 повинно бути спеціально 

обґрунтовано. 
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Оптимальний діапазон температури води для поливу 

сільськогосподарських культур складає 15 - 30°С  при поливі дощуванням. 

При підвищенні температури зрошувальної води активність кальцію 

знижується, а натрію залишається незмінною. При зрошуванні дощуванням в 

жаркий час доби рН ґрунтового розчину може різко зрости до значення рН 

більше 9, що може викликати опік кореневих волокон; токсичний рівень рН 

може триматися 1-3 діб. Температура для вологозарядкових поливів має бути 

більше 12° С. 

По мірі небезпеки загального і хлоридного засолення, натрієвого і 

магнієвого осолонцювання і содо-формування ґрунтів використовувана вода 

для зрошування відповідно до класифікації відноситься до 2 класу. 

Зрошувальна вода не робить несприятливого впливу на якість 

сільськогосподарської продукції, поверхневі і підземні води. При недостатній 

дренованості можливе засолення ґрунтів.  

Збільшення міри мінералізації води приводить до зменшення в ній 

кількості вільної вугільної кислоти, необхідної для підтримки вуглекислотної 

рівноваги. Це обумовлює велику агресивність води, що містить багато солей, 

при рівному вмісті вільної вугільної кислоти. 

Нормовані показники якості поливної води агрономічним критеріям 

здійснюються з урахуванням складу і властивостей ґрунтів  в умовах, коли 

рівень ґрунтових вод  не перевищує критичних відміток при рекомендованих 

режимах зрошування. 

Під час оцінки якості поливної води : 

I клас – «Придатна» 

II клас – «Обмежено придатна» 

Вода нижчої якості, показники якої виходять за межі значень другого 

класу, – придатна для зрошування без попереднього поліпшення її складу. 

Поливна вода II класу застосовується за умови обов'язкового 

застосування комплексу заходів застережливих деградацію ґрунтів [11,12]. 
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Оцінку якості поливної води по небезпеці вторинного  засолення 

ґрунтів необхідно виконувати на підставі загальної концентрації токсичних 

іонів (у еквівалентах хлору) з урахуванням гранулометричного складу 

ґрунтів відповідно до таблиці. 

Оцінку якості поливної води по небезпеці його токсичного впливу на 

рослини необхідно визначати за змістом загальної і токсичної лужності, а 

також за змістом лужності від нормальних карбонатів і вмістом 

хлору(таблиця 2.5). 

 

Таблиця 2.5  – Критерії оцінки  якості поливної води по небезпеці 

його токсичного впливу на рослини 

 

Показники якості води, мг-экв/л Клас якості 
води НСО3-  НСО3- - Са2+  СО3

2-  Cl-  
менше 3,5 менше 2,0  -  менше 3,0  I клас 

от 3,5 до 8,5 от 2,0 до 5,0 от 0,1 до 0,6 от 3,0 до 15,0 II клас 
 

Небезпека осолонцювання оцінюється по відношенню суми катіонів 

натрію і калію до суми підстав з урахуванням буферного і 

гранулометричного складу ґрунтів і з коригуванням на співвідношення в 

зрошувальній воді магнію і кальцію, при цьому враховується клас води по 

небезпеці засолення і облуговування ґрунтів.  

Буферна ґрунту вважається хорошою при вмісті активного кальцію 

більше 10 мэкв/л грантового розчину, визначуваною в ґрунтовій пасті 

способом потенціометра. При змісті менше 10 мэкв/л буферна слабка. 

Для оцінки якості поливної води розроблені і пропонуються нові 

критерії, ґрунтовані на використанні термодинамічного принципу, що 

полягає в зв'язаному  визначенні термодинамічних показників в ґрунтах і 

зрошувальних водах, вираження через рН і рСа, рNа, об'єднати за допомогою 

потенціалів енергетичних рівнів іонного обміну і якісно характеризувати те, 

що облуговує і осолонцювання ґрунтів при зрошуванні.  
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Критерієм забруднення води є погіршення її якості внаслідок зміни 

органолептичних властивостей і появи шкідливих для людей, тварин, птахів, 

риб, кормових і промислових організмів, речовин в залежності від виду 

водокористування. 

Для оцінки якості зрошувальної води за ступенем небезпечності 

загального та хлоридного засолення, натрієвого та магнієвого 

осолонцювання й содутворення ґрунтів, існує класифікація з виділенням 

чотирьох класів води, що приймаються до ґрунтів: 

 з важким механічним складом та до ґрунтів з ємністю 

поглинання більше 30 мг-екв/100 г ґрунту; 

 з середнім механічним складом та до ґрунтів з ємкістю 

поглинання від 15 до 30мг-екв/100 г ґрунту; 

 з легким механічним складом та до ґрунтів з ємкістю поглинання 

від 15 до 30мг-екв/100 г ґрунту. 

У даному випадку, згідно з  даною класифікацією, вода належить до 2 

класу. 

 зрошувальна вода не чинить несприятливого впливу на якість 

сільськогосподарської продукції, поверхневі та підземні води. 

При недостатній дренованості ймовірне засолення ґрунтів, 

зниження врожайності культур слабкої солестійкості  до 7-10 %. 

Для видалення солей понад допустимий рівень вмісту в ґрунтах 

потрібен помірний промивний режим зрошення при 

забезпеченості дренування, спеціальний комплекс меліоративних 

заходів. 

Для оцінки якості зрошувальної води з урахуванням солестійкості 

сільськогосподарських культур використовується класифікація з виділенням 

груп води (А, Б, В, Г), що забезпечують потенціал урожайності на рівні 100% 

(А), 100-75%(Б), 75-60%(В), менше 50%(Г). Підгрупи води виділені з 

урахуванням зрошення сільськогосподарських культур різної солестійкості :   

- дуже сильно стійкі: 
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- сильностійкі: 

- середньостійкі 

- малостійкі. 

Зрошувальна вода підходить для зрошення середньо- та малостійких 

сільськогосподарських культур, забезпечуючи потенціал урожайності на 

рівні 100%. 

Оцінка якості зрошувальної води при близькому заляганні рівня 

підземних вод ( <3м) повинна враховувати мінералізацію та хімічний склад 

підземних вод. У даному випадку при заляганні рівня ґрунтових вод, що 

дорівнює 6 м, їх мінералізація ролі не відіграє . 

Найважливішим показником є вміст у поливній воді іонів натрію, 

кальцію, магнію і їх співвідношення. Склад зрошувальної води зумовлює 

склад обмінних катіонів, які значною мірою впливають на більшість 

властивостей ґрунтів і, перш за все, на їх агрегатний стан. 

Якщо кількість натрію, адсорбованого ґрунтовим поглинальним 

комплексом перевищує 5 - 10% загального складу катіонів у ГПК, то ґрунти 

стають дисперсними і слабо проникними. Якщо переважним катіоном, 

адсорбованим ГПК, є кальцій, ґрунт має тенденцію до оструктурювання, 

легко оброблюється і водопроникність його достатньо висока. 

Магній, що міститься в поливній воді, за впливом на ґрунт займає 

проміжне значення між натрієм і кальцієм. 

За класифікацією Алекіна, вода річки Дунай належить до 

гідрокарбонатного класу групи кальцію і є помірно жорсткою. [14]. 

Концентрація фенолів, як правило, перевищує ГДК у 2 - 10 разів. 

За вмістом органічних і біологічних речовин дунайська вода може бути 

віднесена до незабрудненої, а за токсикологічними показниками - до 

забрудненої. 

Вміст радіоактивних елементів не перевищує ГДК. 

Санітарно-біологічні дослідження проб свідчать про високу 

концентрацію бактеріопланктону. 
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У цілому, дунайська вода належить до прісної (солоність 0.2-0.5 °/оо) 

гідрокарбонатного класу і є помірно жорсткою. 

Вміст іона хлору рідко перевищує 0.02 °/оо. 

Для підтримки якості води наприкінці осені - початку зими, після 

вегетаційного періоду, коли на ріці Дунай спостерігаються низькі рівні, через 

шлюзи проводиться скидання мінералізованих вод водоймищ у Дунай 

(практично до РМО) У період весенне- літніх паводків і, якщо дозволяють 

рівні р. Дунай, до травня- червня проводиться наповнення водойм 

слабомінералізованою дунайською водою. Після чого шлюзи закриваються, і 

водойми вступають у фазу простою. Мінералізація в системі водоймищ 

змінюється таким чином, що до початку вегетаційного періоду за рахунок 

припливу дунайської води вона зменшується. Потім, з огляду на невелику 

кількість опадів, відсутність водообміну з Дунаєм, надходження 

мінералізованих вод зі стоком малих річок і бічним припливом, а також 

значне випаровування, мінералізація зростає поступово, практично до 

початкових величин. Придунайські водоймища поповнюються водою також 

за рахунок поверхневого стоку. Річки, що впадають у озера мілководні, 

улітку на тривалий час -у пересихають. 

Останнім часом гостро ставиться питання про якість зрошуваних вод 

про відповідність їх нормативним вимогам, тому до початку вегетаційного 

періоду середня мінералізація у водоймищах повинна перебувати в межах 1 

г/дм3, а тому що основним джерелом водообміну водоймищ є Дунай, то 

становить практичний інтерес вивчення його хімічного режиму і якості води. 

Дунай є основним донором Придунайських водойм і його вплив у 

водно-сольовому балансі водоймищ є визначальним, тому має практичну 

важливість вивчення особливостей режимів річки на українській ділянці 

нижче м. Рені.  Збільшення водного стоку річки, що відбувається в теплу 

пору року, обумовлює припливом зверху маломінералізованої (головним 

чином талої й дощової) води. У холодну пору року приплив цієї води значно 

зменшується, що викликає підвищення мінералізації води [19]. 
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Для аналізу багаторічної мінливості гідрохімічного режиму р. Дунай і 

водоймищ Кугурлуй-Ялпуг були взяті дані спостережень Дунайського 

басейнового управління водних ресурсів за період  2009 по 2014 р.. В 2014 

році середньорічна величина мінералізації води в р. Дунай склала 340 мг/ дм3 

,а в 2013 -  327мг/ дм3 . За рівнем мінералізація води в річці належить до 

1класу– «прісних», «гіпогалинних вод».  

Значні відмінності по акваторії має якість води у водосховищі 

Ялпуг–Кугурлуй, оскільки ця водойма майже поділена надвоє, і 

з’єднується лише неширокою протокою, над якою прокладено автошлях.  

Мінералізація води в південній частині водосховища (в Ялпузі) в пункті 

спостережень у зазначені роки в середньому становила 750 мг/дм3 Значно 

вищою є мінералізація води біля м. Болград, куди впадає згадана вище р. 

Великий Ялпуг (1053 мг/дм3 ).  

Мінералізація в південній частині водосховища (Кугурлуї),  що має 

значно кращий гідравлічний зв’язок із Дунаєм, в пункті спостереження (с. 

Нова Некрасівка) у 2014 р. дорівнювала 767 мг/дм3 (у 2013 році –  794  

мг/дм3) 

В цілому, якість води в р. Дунай, озерах Ялпуг-Кугурлуй за критерієм 

мінералізації відноситься до I класу якості («гіпо- та олігогалинні»), проте за 

вмістом розчинених органічних сполук (ХСК, БСК), марганцю, фенолів 

частково або повністю не відповідає нормативам якості води за СанПіН 4630-

88. 
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3. Сільськогосподарський напрямок використання земель зрошуваної 

ділянки й організація території (сівозміна і її структура) 

 
 

Зрошення радикально змінює умови ведення сільськогосподарського 

виробництва. Перебудовується вся система землеробства – комплекс 

взаємопов'язаних агротехнічних, меліоративних, організаційно-

господарських заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту, 

врожайності сільськогосподарських культур і раціональне використання 

зрошувальної води. 

Складові частини землеробства – сівозміни, обробіток ґрунту, систему 

внесення добрив, боротьбу з бур'янистими рослинами, догляд за рослинами, 

тощо будують з урахуванням змін, викликаних зрошенням. Переносити 

механічно на зрошувані ґрунти сівозміни й агротехніку, що рекомендуються 

в богарних умовах, неприпустимо. 

Сівозміни  є основою стабільності  землеробства, оскільки  вони  

позитивно  впливають  на  всі  важливі  ґрунтові режими,  насамперед,  

поживний  і  водний,  а  також  повітряний  і тепловий, сприяють активній 

детоксикації шкідливих  речовин,  визначаючи,  таким  чином,  весь  

комплекс умов  розвитку  складного  агробіоценозу. 

Ефективне використання зрошуваних земель, крім вирішення технічної 

складової організації зрошення, потребує і нових підходів до агротехніки 

вирощування сільськогосподарських культур, перш за все до принципів 

формування і сівозмін на зрошуваних землях у сучасних умовах. 

В умовах ринкових відносин і необхідності виробляти 

конкурентоспроможну продукцію виникає потреба в насиченні зрошуваних 

сівозмін технічними, овочевими культурами, як найбільш рентабельними в 

умовах зрошення. При високому насиченні цими інтенсивними культурами 

значення сівозмін як біологічного методу регулювання фітосанітарного 

режиму зрошуваних агроценозів істотно зростає. 
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З появою в Україні нових форм власності й господарюванню 

розукрупнення господарств, розпаювання земель, розвитком ринкових 

відносин на селі зростає кількість господарств, цю мають невеликі площі 

землекористування і вузьку спеціалізацію. У зв’язку з цим виникає потреба у 

розробці оптимальних форм організації землекористування і запровадження 

вузькоспеціалізованих сівозмін з короткою ротацією. 

Відомо, що багато фермерських господарств, які спеціалізуються на 

виробництві технічних і зернових культур, зовсім не розвивають 

тваринництво, не ведуть польове кормовиробництво, вирощування 

багаторічних трав, які збагачують грунт гумусом. Унаслідок — 

погіршення балансу гумусу і родючості ґрунту. Поповнювання ґрунтів 

органічними речовинами відбувається шляхом залишення на полі 

подрібненої нетоварної частини врожаю та висіву сидеральних культур 

для удобрення. 

Комплекс агротехнічних і організаційних заходів, що об'єднуються в 

сівозміні, дозволяє зменшити енергоємність технологій вирощування 

культур, покращити економічні показники, підвищити ефективність захисту 

посівів від захворювань, шкідників і бур'янів, зменшити ризик забруднення 

довкілля завдяки раціональному використанню засобів хімізації. 

Найефективнішим засобом підвищення продуктивносгі зрошуваних 

земель є вдосконалення структури посівних площ і запровадження 

раціональних і економічно обґрунтованих сівозмін. 

На зрошуваних землях розміщують найбільш цінні високорентабельні 

культури: озиму пшеницю, кукурудзу, сою, горох, цукрові буряки, соняшник, 

кормові, овочеві і баштанні культури. 

Надзвичайно важливим завданням зрошуваного землеробства  є  

збереження родючості поливних земель. З цією метою особливу увагу слід 

приділити розширенню посівів бобових культур ( люцерни, еспарцету, 

буркуну, сої, гороху). 
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Останніми роками з розвитком ринкових відносин, різних форм 

власності на землю, проблема збереження родючості зрошуваних ґрунтів  

загострилася. Тимчасові господарі й орендарі зрошуваних земель мають 

бажання отримувати максимальний прибуток від експлуатації зрошуваних 

земель, не витрачаючи коштів на підвищення їх родючості і ґрунтоохоронні 

заходи. 

У розв'язанні цієї проблеми на сучасному етапі розвитку зрошуваного 

землеробства важлива роль належить сівозмінам. Останні у комплексі з 

агротехнологічними заходами підвищують продуктивність ріллі на 25-30% за 

одночасного збереження родючості ґрунтів. В умовах ринкових відносин і  

необхідності виробляти конкурентоспроможну продукцію виникає потреба в 

максимальному насиченні зрошуваних сівозмін технічними, овочево-

баштанними, та іншими інтенсивними культурами, як найбільш 

рентабельними в умовах зрошення півдня України. 

З виникненням нових форм власності на землю, появою великої 

кількості дрібних землевласників, з'явилась потреба у розробці 

вузькоспеціалізованих сівозмін із короткою ротацією. Чергування культур у 

таких сівозмінах повинно здійснюватися за законом плодозміни, що 

сприятиме стабілізації продуктивності землеробства і виробництва 

сільськогосподарської продукції. Разом із тим виникають деякі труднощі у 

використанні зрошуваних земель із широкозахватною дощувальною 

технікою дрібними землевласниками. Звідси –  потреба у кооперації, 

об'єднанні зусиль господарів землі в експлуатації великих зрошувальних 

масивів і побудові на них сучасних п'яти-восьмипільних сівозмін. 

Сівозміни на зрошуваних землях порівняно з незрошуваними мають 

деякі особливості. Підбір попередників здійснюють, в основному, з 

урахуванням терміну збирання, впливу на фітосанітарний стан ґрунту і 

посівів, необхідності максимального використання вегетаційного періоду для 

вирощування одного, двох або трьох урожаїв за рік. Після культур із 

коротким вегетаційним періодом у сівозміні вирощують проміжні культури 



74 
 
(на зелений корм, на силос, на зерно, овочеві або технічні, яким достатньо 

тепла для формування врожаю). Обов'язково ввводять у сівозміну багаторічні 

бобові трави для підтримання родючості ґрунту. Враховують також потребу 

у застосуванні заходів щодо запобігання підняттю рівня ґрунтових вод вище 

за критичний, засоленню, осолонцюванню і заболоченню земель та 

іригаційній ерозії. 

Науково обґрунтовані зрошувані сівозміни допомагають підтримувати 

бездефіцитний баланс гумусу, оптимальні параметри водно-фізичних 

властивостей ґрунту, поліпшувати його поживний і, насамперед, азотний 

режим. Сівозміни виконують також важливі функції в боротьбі зі 

шкідниками, бур'янами та хворобами сільськогосподарських культур, 

сприяють формуванню в рослин більшої асиміляційної листової поверхні, 

підвищенню продуктивності фотосинтезу, що зумовлює поліпшення умов 

росту й розвитку рослин. 

Згідно з традиційним підходом, у структурі посівів на зрошуваних 

землях пріоритет віддається культурам, найчутливішим до зрошення, 

передусім, овочевим, кормовим (кукурудза на зерно і силос, люцерна, 

кормові буряки) та технічним (цукрові буряки). 

Але в умовах обмеження зрошення, ґрунтозахисних режимів поливів і 

ресурсозбереження більш доцільним стає вирощування озимих культур 

(жито, пшениця, ячмінь) на зерно й зелений корм, соняшнику, сої, ріпаку, 

баштанних. 

  В даному дипломному проекті представлено сівозміну на шести 

полях з площею кожного 90 га, та з такими культурами як: 

          1) яровий ячмінь + літній посів люцерни; 

          2) люцерна 2-го року; 

          3) люцерна 3-го року; 

          4) озима пшениця; 

          5) озима пшениця + злакобобові на зелений корм; 

          6) кукурудза на зерно.  
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Організація території. 

Рівнозначність полів сівозмін є одним з основних показників, що 

використовуються при розміщенні на сівозмінному масиві планової 

структури посівних площ. Рівнозначністю полів забезпечується постійність 

площ посівів кожної сільськогосподарської культури за роками, 

рівномірність валового збору врожаю, чіткість планування механізмів і 

витрат на проведення робіт. Вона особливо необхідна в овочевих і 

спеціальних сівозмінах.. 

        Розміщення полів з урахуванням рельєфу і ґрунтів має виключно 

важливе значення, особливо в районах складного, пересіченого рельєфу і 

розвитку водної ерозії ґрунтів. 

       В умовах складного ерозійного рельєфу не завжди можна нарізати поля з 

достатньо довгими гонами і доброю конфігурацією. Це пояснюється 

складністю умов розміщення полів, необхідністю проведення в полях 

додаткових заходів щодо затримання і використання стоку дощових та 

зливових вод для нагромадження вологи й запобігання змиву. 

               На територіях складного рельєфу або при великій строкатості 

ґрунтів спочатку виділяють однорідні ділянки, з яких потім складають поля, 

забезпечуючи при цьому захист ґрунтів від ерозії. У районах розвитку 

вітрової ерозії практикують смугове розміщення чистих парів і зернових 

культур, а також багаторічних трав. 

        Організація території зрошуваних земель повинна бути узгоджена із 

зрошувальною мережею, а на заліснених землях - з полезахисними смугами. 

Межі полів встановлюють, як правило, по постійних каналах і лісосмугах. 

             На особливу увагу заслуговує розміщення полів сівозмін на змитих 

ґрунтах. У великих високомеханізованих господарствах за кожною 

виробничою польовою бригадою закріплюють одну-дві сівозміни із середнім 

розміром поля 100-200 га. За умов складного рельєфу і строкатого ґрунтового 
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покриву іноді важко проектувати поля, однорідні за рельєфом і ґрунтами. 

Поля сівозмін у цих умовах часто розміщені на схилах різної експозиції і 

мають декілька ґрунтових відмін, що різняться за родючістю. Тому 

проектування полів треба починати з проектування однорідних ділянок, 

достатньо зручних для механічного обробітку, а потім із цих ділянок 

формувати поля сівозмін. У багатьох випадках запроектовані таким чином 

поля мають не зовсім правильну форму. Але це істотно не впливає на 

зниження продуктивності при виконанні польових робіт, оскільки обробіток 

таких полів і всі інші процеси будуть проводитися на частинах - у межах 

агротехнічно однорідних ділянок. Межі агротехнічно однорідних ділянок 

мають бути запроектовані так, щоб затримувати стік дощових і зливових вод 

із схилів. 

       Під час проектування таких ділянок слід забезпечити правильне 

розміщення лісових смуг і польових доріг, щоб уникнути концентрації стоку 

вздовж їхніх меж, що призводить до утворення ярів. Агротехнічно однорідні 

ділянки своїми довгими сторонами повинні розміщуватися поперек схилів, а 

їхній основний обробіток слід проводити вздовж горизонталей. 

       В умовах пересіченої місцевості й строкатого ґрунтового покриву 

проектування полів не завжди можна починати з виявлення і формування 

агротехнічно однорідних ділянок, зручних для механічного обробітку. Якщо 

відокремлені ділянки повністю включені в площу одного поля, то потрібно 

вирішити питання внутрішньопольової організації території. 

       Найбільш повна і правильна протиерозійна організація території полів 

сівозмін можлива тільки при узгодженому розміщенні системи 

протиерозійних лісових смуг по межах полів, сівозмін і ділянках, що окремо 

обробляються. 

       Захисні лісові смуги проектуються по межах полів і ділянок, що окремо 

обробляються, для захисту полів від водної і вітрової ерозії ґрунтів та 

створення мікроклімату для сільськогосподарських культур на земельній 
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ділянці. Умови їх проектування визначаються комплексним 

лісомеліоративним проектом. 

       Польові дороги проектують для узгодженого забезпечення зв'язку 

сівозмінних масивів, ділянок, які окремо обробляють, з магістральними і 

міжгосподарськими дорогами. Вони призначаються для перевезення 

вантажів, людей, сільськогосподарських машин тощо. За змістом, 

призначенням, шириною й умовами проектування польові дороги 

поділяються на основні і допоміжні; основні обслуговують більшу частину 

сівозмінного масиву або всю сівозміну і проектуються по межах полів, 

допоміжні обслуговують одне-два поля і проектуються по межах полів або 

ділянок, що окремо обробляються. Ширина основних польових доріг - 5-6, 

допоміжних - 3-4 м. 

        Польові стани проектуються в сільськогосподарських підприємствах, де 

сівозмінні масиви знаходяться на значній відстані від населеного пункту. 

Польові стани є місцем відпочинку працюючих у полі, місцем зосередження 

техніки і тимчасового зберігання насінного та іншого матеріалу. 

              При розміщенні в сівозмінних масивах зрошувальної і осушувальної 

мереж, будівництві гідротехнічних споруд складають додаткові проекти 

впорядкування їх території в потрібному масштабі, який дає змогу 

виконувати роботи зі створення і експлуатації земельної площі меліоративної 

системи. 

       Найцінніші культури доцільно розміщувати після кращих попередників, 

керуючись основними принципами побудови сівозмін. Потім розробляють 

технологію вирощування сільськогосподарських культур по кожному полю.  

У дипломному проекті для зрошення сівозмінної ділянки 

використовується дощувальна машина «Bauer Centerliner 168 CLS» 

Зрошувана ділянка запроектована як прямокутник – ширина поля 

становить 340 м, а  довжина поля відповідно складає 2640 м (рис.3.1). 

Площа одного поля зрошуваної сівозміни складає 90 га. 
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       Площа всієї  восьмипільної сівозміни  складає 540  га. Зрошувальна 

мережа проектується закритим трубопроводом, який роміщується посередині 

кожного поля з гідрантами. 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема зрошення сівозмінної ділянки дощувальною машиною 
«Bauer Centerliner 168 CLS». 
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4. СПОСІБ ЗРОШЕННЯ І ТЕХНІКА ПОЛИВУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

4.1 Обгрунтування способу зрошення і техніки поливу 

 

З технічної точки зору зрошення - це штучне зволоження ґрунту. Його 

застосовують у тому випадку, коли природного зволоження недостатньо для 

отримання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур. 

Зрошення забезпечує найбільш сприятливий для проростання й розвитку 

рослин водний, поживний, повітряний, тепловий, сольовий і 

мікробіологічний режими ґрунту. 

Зрошення підрозділяють на одноразове та регулярне. При 

одноразовому зрошенні воду на поля подають один раз до початку вегетації 

сільськогосподарських культур (лиманне зрошення і вологозарядкові поливи. 

При регулярному зрошенні води подають сільськогосподарським культурам 

у певні строки і в необхідній кількості. 

Існують наступні способи подачі іі розподілу води на зрошувані землі: 

поверхневий, дощування, підґрунтове зволоження, дрібнодисперсне 

(аерозольне), внутрішньо ґрунтове, субіригація (підземне зрошення). 

1) поверхневе, при якому вода розподіляється по поверхні шляхом 

напуску її в борозни, смуги чи чеки; 

2) дощуванням, при якому вода розприскується над поверхнею поля у 

вигляді дощу спеціальними машинами, установками чи агрегатами. При 

цьому зволожується ґрунт, рослини і приземний шар повітря; 

3) дрібнодисперсне (аерозольне), при якому вода розпорошується над 

поверхнею поля у вигляді дрібних крапельок (аерозолів), які зволожують 

приземний шар повітря, рослини і частково поверхню ґрунту; 

4) внутрішньоґрунтове, яке здійснюється введенням води в підорний 

шар ґрунту. При цьому підтримується оптимальна вологість кореневого шару 
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ґрунту, зберігається структура ґрунту. Сюди ж відносять і крапельне 

зрошення; 

5) субіригація (підземне зрошення), при якому зволоження 

кореневого шару ґрунту здійснюється шляхом штучного підіймання і 

підтримки рівня ґрунтових вод.  

Вибір способу зрошення проводять залежно від наступних умов: 

 розміру поливних норм і прийнятої схеми поливу 

сільськогосподарських культур; 

 способів обробітку ґрунту; 

 швидкості вбирання води в ґрунт; 

 ступеня засоленості ґрунту; 

 рельєфу та ухилу поверхні зрошуваної ділянки; 

 показників економічної ефективності. 

При виборі способу і техніки поливу перевага надається тим, які 

забезпечують більш високу механізацію поливів, автоматизацію 

водорозподілу, високі економічні показники. 

Поверхневе зрошення. В практиці зрошуваного землеробства 

найбільшого поширення набули три види: полив за борознами, полив за 

смугами і полив затопленням (рис.4.1) 

Полив за борознами. Полив за борознами – найбільш досконалий спосіб 

поверхневого поливу. Він може використовуватись на всіх основних ґрунтах, 

не вимагає значних обсягів планування робіт, та не викликає інтенсивного 

руйнування структури, а також є економним щодо затрат води [1,5]. При 

поливі за борознами  відбувається розподіл води по полю й одночасне 

зволоження ґрунту до потрібної глибини. Особливість поливу полів за 

борознами полягає в тому, що поливна вода, просочуючись крізь дно й укоси 

борозни, зволожує ґрунт між борознами. Полив за борознами застосовується 

переважно на площах, зайнятих просапними культурами (овочевими 

культурами, цукровим буряком, кукурудзою, соняшником тощо).  
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Рис.4.1 Способи поверхневого поливу (за Б.Г.Штепа) 

а) – полив затопленням; б) – полив за смугами; в) –  полив за борознами  

За глибиною борозни поділяються на: мілкі (8-10 см), середні та 

глибокі (18-20см), відповідна їм ширина складає 25-40 см.  Дрібні борозни 

нарізають для поливу дрібнонасінних культур: цибулі, моркви, буряка, а 

також для культур, що поливаються в ранні фази росту. Для поливу садів і 

виноградників з широкими міжряддями (1 м і більше) застосовують глибокі 

борозни; їх використовують також для вологозарядкових поливів. 

Довжина борозни визначається водопроникністю ґрунту та ухилом 

ділянки (найбільш сприятливі 0,002-0,001‰). Відстань між борознами 

залежить від водно-фізичних властивостей ґрунту з урахуванням міжряддя 

для механізованого обробітку ґрунту. Швидкість руху води борознами не 

повинна перевищувати 0,1 м/с. Вода із тимчасового зрошувача або вивідної 

борозни в поливні борозни подається з допомогою переносних сифонів чи 

поливних трубок. Витрата води для поливу в кожну борозну збільшується  зі 

збільшенням водопроникності ґрунтів, зменшенням ухилу та збільшенням 

довжини борозни (від 0,2 до 1,2 л/с). За принципом дії поливні борозни 

поділяють на незатоплювані (або проточні) і затоплювані. Найбільш 
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поширені проточні борозни, глибина затоплення яких становить 1/3 ÷ 1/5 

глибини борозни.  

Крім зазначених типів борозен, для вологозарядкових і передпосівних 

поливів, особливо на ділянках з недостатньо рівною поверхнею і на ґрунтах 

зі слабкою водопроникністю, з метою полегшення поливу і збільшення 

поливних норм застосовують борозни-щілини. 

Вони відрізняються від звичайних борозен тим, що нижче від дна 

борозни нарізається вузька (35 мм) щілина, так що загальна глибина борозни 

зі щілиною досягає 40 см. Змочений периметр їх у 2-2,5 рази більший, ніж у 

звичайних борозен, тому вони швидше поглинають більшу кількість води. 

При цьому способі поливу поливні норми можуть змінюватися від 400 

до 1000 м3 /га. 

Полив напуском за смугами. Так поливають культури суцільного 

висівання — зернові, трави. 

Полив напуском за смугами можна провадити в межах усього інтервалу 

допустимих для зрошення ухилів (0,02—0,0005). Якщо ухили менші, вода 

дуже повільно рухається поверхнею, внаслідок чого смуга зволожується 

нерівномірно. При більших ухилах виникає загроза розмивання грунтово-

рослинного шару. Крім того, для поливу напуском за смугами на всій 

довжині смуги треба мати рівномірний ухил. 

Перед поливом зрошувані землі розподіляють на смуги, розмежовані 

невеликими земляними валами. Висота валів 15—20 см, ширина внизу 45—

60 см. Ширина смуг кратна ширині захвату сівалки — 4—12 м, а довжина 

становить 50—150 м. 

Вода на смугу подається з тимчасового зрошувача по проміжній канаві, 

яка називається вивідною борозною. 

Положення смуг і тимчасових зрошувачів на місцевості залежить від 

рельєфу поверхні зрошуваних земель. Звичайно їх розміщують 

перпендикулярно до горизонталей місцевості (вздовж ухилу). 
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Позитивним у поливі напуском за смугами є можливість його 

застосування на землях, де можливе засолення. Це пояснюється тим, що 

рівномірний шар води, який вкриває ґрунт, не викликає перерозподілу солей 

на площі і сприяє їх переміщенню від поверхневих у нижні шари. 

Недоліком цього способу є те, що під час поливу руйнується структура 

грунтово-рослинного шару і на його поверхні утворюється кірка. 

Полив затопленням застосовують в основному під час вирощування 

рису, лиманному зрошенні й промиванні засолених ґрунтів. Полив 

затопленням проводять на ґрунтах невисокої водопроникності при малих 

ухилах місцевості (0,0002—0,002).  При цьому способі поля поперечними й 

поздовжніми валиками розбиваються на чеки площею від 0,5 до 5 га (дрібні), 

від 8 до 50 га (великі). Звичайно чеки роблять прямокутними й 

обгороджують їх валками висотою 0,25- 0,5 м. Іноді валки розташовують 

уздовж горизонталей місцевості. Такі чеки називаються контурними. Для 

швидкого затоплення горизонтальних площадок біля валка роблять чекову 

канавку. 

Негативним у цьому способі поливу є погіршення санітарних умов 

місцевості (сприяє поширенню малярії), можливість повторного засолення та 

заболочення прилеглих земель. Полив затопленням пов’язаний із великими 

втратами води на фільтрацію, тому рис потрібно сіяти на ділянках із 

слабопроникними породами. 

Підґрунтове  зрошення (рис. 4.2) засновано на дії вбиральної сили 

ґрунту, тому, його можна застосовувати на ґрунтах із добрими капілярними 

властивостями і водонепроникним підґрунтям і не можна на піщаних, 

супіщаних, просадних і засолених ґрунтах. 

Система підґрунтового зрошення складається з насосної установки, 

відкритих провідних каналів або закритих трубопроводів, підземних 

головних трубопроводів, зрошувальних і дренажних труб, споруд на мережі. 

Вода в ґрунт може бути подана різними способами:  
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Рис. 4.2 - Підґрунтове  зрошення 

 

 пористими трубами, укладеними паралельно одна одній через 1,75-2 м 

на глибині 40-45 см; 

 водонепроникними трубами зі стиками через 30 см, забитими 

фільтруючими матеріалами, укладеними через 5-6 м на глибині 40- 

45 см; 

 штучними кротовинами, утвореними на глибині 40-50 см через 1,0- 

1,5 м. 

Головні переваги підґрунтового зрошення: є можливість підтримувати 

вологість активного шару ґрунту на рівні капілярної вологомісткості; 

структура орного горизонту не руйнується поливами, не утворюється кірка, 

випаровування з поверхні ґрунту менше і запаси води в ґрунті зберігаються 

довше, ніж при поливі дощуванням; полив автоматизований, і витрати праці 

при цьому незначні, немає перешкод для механізації всіх 
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сільськогосподарських робіт, тому відсутня тимчасова зрошувальна мережа; 

менше бур'янів; є можливість використання стічних вод і теплових відходів 

для вирощування ранніх овочів.  

До недоліків підґрунтового зрошення належать: висока вартість систем; 

незастосовність на легких, засолених ґрунтах; слабке зволоження верхнього 

шару ґрунту, що погіршує умови для сходів; великі втрати води на 

фільтрацію в горизонти нижчі від активного шару ґрунту; необхідність 

освітлення зрошувальної води, щоб уникнути замулення зрошувальних труб. 

Крапельне зрошення - спосіб поливу сільськогосподарських культур, 

коли вода подається густо розгалуженою системою трубопроводів через 

спеціальні мікроводовипуски (крапельниці) малими нормами безпосередньо 

в кореневу зону рослин. 

Система призначена для приймання необхідної кількості води, обліку 

її, зниження тиску до необхідного робочого рівня, фільтрації води, 

приготування розчину добрив та подавання води і розчиненої суміші до 

основної магістралі і далі – до крапельних ліній. 

Як джерела водопостачання для систем крапельного зрошення можуть 

бути відкриті водоймища, канали, свердловини. 

До переваг крапельного зрошення належать: економна і чітко 

спрямована на зволоження ризосфери витрата води, можливість 

автоматизації поливу, можливість принципово по-новому вносити добрива 

(норма внесення та склад розраховуються відповідно до потреби рослини та 

стадії вегетації). 

Але крапельне зрошення має і ряд суттєвих недоліків: можливість 

швидкого засмічення крапельниць, можливість вторинного засолення 

ґрунтів, висока вартість. 

Дощування. Дощуванням називається спосіб поливу, при якому насосна 

установка забирає зрошувальну воду зі зрошувального каналу і подає 

трубами до насадків, з яких викидається у повітря і у вигляді дощових 
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крапель падає на рослини й на ґрунт. Він має такі переваги перед 

поверхневим зрошенням: 

 Дощування — це механізований спосіб поливу. 

 Дощування дає можливість проводити полив на ділянках із великими 

ухилами і складним мікрорельєфом. 

 Під час поливу дощуванням можна точно і в широких межах (від 50 до 

300—600 м3/га) регулювати норму поливу. Це дає можливість створити 

водно-повітряний режим ґрунту, близький до оптимального, і 

регулювати глибину зволоження ґрунту, що необхідне тоді, коли 

зрошують землі з близьким заляганням рівня ґрунтових вод. 

 Відпадає потреба у спорудженні валків та поливних і вивідних борозен. 

Поліпшуються умови механізації сівби, садіння, обробітку та збирання 

сільськогосподарських культур порівняно до умов механізації цих 

процесів на ділянках із борознами або смугами. 

 Порівняно з поверхневим зрошуванням дощування більшою мірою 

поліпшує мікроклімат, активізує процеси асиміляції, сприяє розвитку 

кореневої системи рослин, підвищує родючість ґрунту і збільшує 

врожаї сільськогосподарських культур. Запланований урожай 

вирощують при меншій (на 15—30%) витраті води, ніж при 

поверхневому зрошенні. 

 Дощування дає можливість одночасно зі зрошенням вносити в ґрунт 

добрива, його можна використовувати також для боротьби з 

шкідниками рослин. 

Недоліки дощування: 

 висока вартість устаткування; 

 потреба в додатковій енергії; 

 нерівномірність зволоження при вітрі, особливо при поливі 

далекоструминними апаратами. 
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Основним показником при виборі тієї або іншої конструкції 

дощувальних машин або взагалі з'ясування доцільності застосування 

дощування є інтенсивність дощу, яка повинна відповідати водопроникності 

зрошуваного ґрунту або швидкості усмоктування вологи без утворення 

калюж. Вбирання води в ґрунт при дощуванні відрізняється від вбирання при 

поверхневих способах поливу і в 2—3 рази менше за величиною.  

Інтенсивністю дощування називається кількість води, що подається 

дощувальною установкою за одиницю часу і вимірюється в мм/хв. 

Відповідно до агротехнічних вимог середній діаметр крапель дощу не 

повинен перевищувати 1,5 мм. Більші за розміром краплі руйнують ґрунтові 

агрегати, ущільнюють його. 

Зрошувальні системи, у яких ґрунт зволожується за допомогою 

дощувальних пристроїв чи установок називають дощувальними. Дощувальні 

системи за ступенем закріплення на місцевості розподіляються на 

стаціонарні, напівстаціонарні і пересувні. Всі елементи пересувної системи 

(насосна станція, магістральний і розподільні розбірні трубопроводи та 

дощувальні пристрої) не закріплені на місцевості і можуть бути перевезені на 

будь-яку ділянку. У стаціонарній системі її елементи закріплені на 

місцевості.  

Найбільш поширені напівстаціонарні дощувальні системи, що 

відрізняються відносно невеликими капітальними вкладеннями в 

будівництво і щорічними експлуатаційними витратами. У напівстаціонарній 

системі закріплені підземні магістральний, розподільний або зрошувальний 

трубопроводи, а дощувальні крила і пристрої пересуваються зрошуваним 

полем. 

Дощувальні установки являють собою конструкцію, що створює 

штучний дощ. Основним робочим органом, що перетворює водний потік у 

дощові краплі, є різного типу насадки й апарати. У практиці дощування в 
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основному застосовуються такі види насадок: короткоструминні 

(дефлекторні) середньо- і далекоструминні.    

Короткоструминні насадки розбризкують дощ на 8-10 м, 

середньоструминні - 15-30 м і далекоструминні- 40 м і більше. Відповідно до 

виду насадок і апаратів дощувальні машини і установки бувають коротко, - 

середньо, - і далекоструминні . 

За принципом роботи розрізняють установки і машини позиційної дії, 

які здійснюють поливи заданої норми на певній позиції, і ті, що поливають в 

русі, при цьому поливна норма виливається за кілька проходів дощувальної 

машини чи  агрегату. 

Дощувальні установки класифікують також за типом зрошувальної 

мережі ті, що працюють від закритої зрошувальної мережі або відкритої 

зрошувальної мережі, за переміщенням на зрошуваній ділянці: на самохідні 

та ті, що переміщуються з допомогою спеціальних пристроїв. 

Свого часу на зрошуваних масивах України широкого розповсюдження 

набули короткоструминні двоконсульні дощувальні агрегати ДДА-100МА, 

ДДА-100МА, середньоструминні дощувальні машини Фрегат, ДФ-120 

«Дніпро» та далекоструминний дощувач навісний ДДН-70. 

 

4.2 Визначення поливної і зрошувальної норми провідної    

культури 

 

Оптимальний водний режим грунту створюється відповідним режимом 

зрошення, який включає норми, терміни і кількість поливів 

сільськогосподарської культури. 

Волога з поля, зайнятого сільськогосподарською культурою, для 

забезпечення її нормального росту і розвитку витрачається на транспірацію Т 

і випаровування В з поверхні грунту. На випаровування діють тільки фактори 

зовнішнього середовища, а транспірація обумовлюється впливом як 

зовнішніх умов, так і біологічної особливості рослини. 
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Визначити роздільну частку випаровування і транспірації при вегетації 

культури досить складно. У практиці ці дві величини визначають як одне 

ціле, що набагато спрощує розрахунки. Таку кількість води називають 

недоспоживанням або сумарним випаровуванням: 

 

                                        Е = Т + В                                                     (4.1) 

 

Витрата води з поля, зайнятого тією чи іншою культурою, залежить від 

метеорологічних умов, режиму мінерального живлення, густоти посіву, рівня 

агротехніки, залісеності і водозабезпеченості поля. Таким чином, режим 

зрошення однієї і тієї ж культури на різних ділянках складається по різному. 

Найчастіше водозабезпеченість району вирощування 

сільськогосподарських культур не покриває їх оптимального 

водоспоживання, що викликає необхідність штучного зволоження земель. 

Для обчислення об’єму води, який необхідно подати на поле, варто 

встановити величину водоспоживання даної культури. 

Сумарне випаровування можна виразити через випаровуваність. 

Випаровуваність Е0 згідно світових стандартів визначають для стандартної 

зрошувальної культури – люцерни з висотою травостою 0.3 – 0.5м при 

необмеженому надходженні води до кореневої системи рослин[ ]. 

Відношення випаровуваності Е0  до споживання Е різне для різних 

кліматичних районів і для років різного ступеня посушливості. Для 

визначення цього відношення вводять поправний коефіцієнт k , тоді 

 

Е = k Е0                                                        (4.2) 

 

Велика трудомісткість визначення випаровування і необхідність 

вивчення мінливості водоспоживання в часі і за площею привели до 

створення ряду розрахункових методів щодо визначення водоспоживання. 
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А.М.Костяков уперше запропонував формулу для визначення 

водоспоживання, яка одержала широке поширення в нашій країні і за 

кордоном: 

 

Е = КУ                                                       (4.3) 

 

де Е – водоспоживання, м3/га;  

К – коефіцієнт водоспоживання культури  визначається дослідним 

шляхом з урахуванням кліматичних умов району, властивостей грунтів,        

(м3/ц чи м3/т);  

У – розрахунковий врожай сільськогосподарської культури, ц/га чи 

т/га. 

Недоліком даного методу є те, що не можна визначити значення 

водоспоживання культури за окремі проміжки часу, а також відсутній зв’зок 

суммарного випаровування з кліматичними факторами  конкретного року. 

Основний метод, яким користуються в даний час - це біокліматичний 

метод С.М.Алпатьєва. Перевага цього методу – простота і доступність 

розрахунків. Метод заснований на залежності сумарного випаровування 

вологи від дефіциту насичення повітря й  особливостей рослини, які 

характеризуються коефіцієнтом біологічної кривої рослини. Біологічна крива 

являє собою залежність випаровування вологи з грунту (мм), яка 

витрачається на покриття дефіциту насичення повітря в 1 мілібар, від 

температури повітря. Такі криві встановлені для окремого виду культур і 

різних термінів вегетації, виражених сумою температур від моменту сходів з 

урахуванням поправок на довжину світлового дня (1 – відношення тривалості 

дня до 12 годин).  

Коефіцієнт К визначається дослідним шляхом.  Значення коефіцієнта К 

наведені в табл. 4.1.  

Його називають ще і коефіцієнтом біологічної кривої або коефіцієнтом 

сумарного випаровування, тобто це є відношення води, що випарувалася з 
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поверхні ґрунту і рослин до суми середньодобових дефіцитів вологості 

повітря за період вегетації. 

Величина “К“ змінюється за характерною для кожного виду рослин 

біологічною кривою і встановлюється дослідним шляхом для кожної 

декади (розрахункового періоду) 

Сумарне випаровування (Е, мм) по методу А.М та С.М. Алпатьєвих 

визначають по формулі: 

 

 
(4.4) 

де: Е – водоспоживання, мм;  

К - біологічний коефіцієнт, який має різні значення для окремих 

культур і для різних періодів вегетації;  

∑d – сума середньодобових дефіцитів вологості повітря (мб) по 

метеостанціях.  

Таблиця 4.1 - Таблиця біологічний коефіцієнт сільськогосподарських 
культур в різних природних зонах. 

 
Культура Природна зона 
Озима пшениця Лісо-

лугова 
Лісо-
степова 

Степова Напів 
пустельна 

Пустеля 

Ярові зернові (пшениця, 
ячмінь, овес) 

0,96-1,00 0,92-
0,96 

0,92-
0,94 

0,88-0,92 0,84-0,90 

Цукровий буряк 0,94-0,98 0,92-
0,95 

0,90-
0,92 

0,88-0,90 0,82-0,90 

Картопля - - 0,90-
0,92 

0,86-0,90 0,82-0,86 

Кукурудза - 0,88-
0,94 

0,86-
0,90 

0,82-0,88 0,80-0,86 

Злакобобові (чину, горох, 
сочевиця) 

0,94-1,00 0,94-
0,96 

090-0,94 0,84-0,90 0,82-0,86 

Багаторічні трави (люцерна, 
конюшина) 

0,94-0,98 0,92-
0,98 

0,90-
0,92 

0,86-0,92 0,84-0,90 

Однорічні трави (сорго, 
суданська трава) 

0,96-1,00 0,94-
0,96 

0,90-
0,94 

0,88-0,90 0,84-0,90 

Овочеві 0,94-0,98 0,92-
0,96 

0,86-
0,92 

0,82-0,86 0,80-0,85 
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4.2 Визначення поливної і зрошувальної норми провідної 

культури 

Зрошувальна норма – кількість води, яку необхідно подати на 1 га за 

вегетаційний період для відновлення дефіциту вологи в розрахунковому шарі 

ґрунту і забезпечення проектного врожаю культури в умовах розрахункового 

року. 

Складова рівняння водного балансу Wгр визначає вертикальний 

водообмін між ґрунтовими водами. Цей об’єм можна врахувати коефіцієнтом 

підживлення (Кп), який залежить від залягання ґрунтових вод, виду і фази 

розвитку культури, механічного складу ґрунтів і інших факторів і 

обчислюється як частка від Е.  

Зрошувальна норма обчислюється за формулою: 

 

(4.5) 
  

де М - зрошувальна норма, м3/га; 

Е- водоспоживання, м3/га;  

αР - опади, які вбираються в ґрунт, м3/га; 

ΔW - кількість води, використовувана рослинами з кореневого шару 

ґрунту, м3/га; 

ΔW=Wн  - Wк ,м3/га (Wн і Wк - запаси вологи в ґрунті на початок і кінець 

вегетаційного періоду); 

Wгр - об’єм ґрунтових вод, що йдуть на підживлення кореневого шару 

ґрунту, м3/га;  

Wвт - втрати зрошувальної води на поверхневе і глибинне скидання, 

м3/га. 

Отриману зрошувану норму необхідно подати на поле окремими 

нормованими поливами. 
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Поливна норма – об’єм води, подаваний на 1 га поля за один полив для 

підтримки водно-повітряного режиму в розрахунковому шарі ґрунту. Вона 

залежить від виду культури і фази  її розвитку, потужності кореневого шару 

гранту і його водно-фізичних властивостей, вмісту солей у ґрунті, 

кліматичних і гідрогеологічних умов, способу і техніки поливу. 

Чим краще розвинута коренева система, тим більшу поливну норму 

слід подати. У важких за механічним складом ґрунтах поливна норма більша, 

ніж у більш легких. Поливну норму визначають за формою: 

 

m = Wmax – Wmin ,                                         (4.6) 

 

де m – поливна норма, м³/га;  

Wmax  і Wmin – запаси вологи в розрахунковому шарі ґрунту після і до 

поливу,  м³/га. Запаси вологи в ґрунті визначають за рівнянням: 

 

W = 100γНВ,                                                (4.7) 

де Н – розрахунковий шар ґрунту, м;  

γ – об’ємна маса розрахункового шару, т/м³; 

 Р – вологість шару ґрунту, % від сухої маси. 

 Більш наочно водно-повітряний режим описують розрахунки по 

визначенню запасів вологи в ґрунті в залежності від її шпаруватості. При 

цьому запаси вологи визначають за формулою: 

                           
                                                              (4.8) 

 

       де А – шпаруватість ґрунту, % від об’єму ґрунту; 

 βА – вологість ґрунту в розрахунковому шарі, в % від шпаруватості. 

 При таких розрахунках, завжди відомо співвідношення води і повітря в 

ґрунті. 
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Розрахунковий шар ґрунту (Н, м) визначається глибиною розвитку 

основної маси коренів рослини, і отже, фазою її розвитку, рівнем 

агротехніки, іншими умовами і складає для овочевих 0,3-0,7 м, для зернових 

культур і трав 0,7-1,0 м. 

 Прийнято вважати, що при поливі вологість у кореневому шарі ґрунту 

варто доводити до вологості, яка відповідає найменшої вологомісткості (НВ), 

тобто до тієї кількості вологи, яку може удержати даний шар ґрунту. При 

подачі більшої кількості надлишки води профільтруються в більш глибокі 

шари ґрунту. Завищення поливних норм приводить до виносу елементів 

живлення рослин за кореневий шар ґрунту, підняттю рівня ґрунтових вод, 

заболочуванню і засоленню ґрунтів, що знижує врожайність 

сільськогосподарських культур. 

 Запаси вологи в ґрунті, які відповідають найменшій вологомісткості, 

визначають по залежностях: 

 
    чи                                            (4.9) 

 

Де βНВ і βАНВ – вологості ґрунту, які відповідають НВ, % від маси і 

шпарування ґрунтів. 

 Для кожної рослини існує свій мінімально припустимий поріг вологості 

βmin, при зниженні до якого рослини перестають нарощувати продуктивну 

масу і формувати врожай. Мінімальний поріг вологості залежить від самої 

рослини, її біологічної природи, періоду вегетації, вмісту солей у ґрунті, типу 

і виду ґрунтів. У практиці зрошення перед поливну вологість  приймають 

звичайно для вологолюбних культур (овочі, зернові, кормові) 75-85 %, для 

менш вимогливих до води (технічні, олійні культури) – 70-75 % від 

вологості, яка відповідає НВ. 

 Мінімальний запас вологи в ґрунті визначають по залежності: 

 
    чи                                        (4.10)    
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де βmin і βAmin – перед поливні пороги в шарі Н, в % від вологості, яка 

відповідає НВ.  

Нижній поріг вологості ґрунту наведений в табл.4.2. 

 

 Таблиця 4.2. Нижній поріг вологості ґрунту, % НВ 

 
Культура Ґрунт Розрахункова 

потужність 
кореневого 

шару, м 

важкий середній легкий 

Озима та яра 
пшениця 

75 70 65 1,0 

Цукровий 
буряк 

80 75 70 0,7 – 0,8 

Кукурудза 75 70 65 1,0 
Багаторічні 

трави 
75 70 60 1,0 

Картопля 75 70 65 0,7 – 0,8 
Овочеві 80 75 70 0,6 – 0,7 

Зернобобові 75 70 65 0,7 – 0,8 
 
 На засолених землях перед поливний поріг вологості збільшують на 6-

10%, особливо для рослин, на  розвиток яких солі в ґрунті впливають 

найбільш негативно (овочеві, бавовник, кормові культури й ін..). Нижній 

поріг вологості ґрунту наведений в табл.4.2. 

Отже, полив варто здійснювати і той момент, коли запас вологи в 

ґрунті знизиться до мінімально допустимої величини, і доводити цей запас 

поливом треба до вологості, яка відповідає НВ; поливна норма (м3/га) при 

цьому визначається по залежності: 

 

;                          (4.11) 

 

            де m — поливна норма, м3/га; 

    H    — потужність кореневмісного шару ґрунту, м; 
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         — об'ємна маса розрахункового шару, т/м3 ; 

  HB  - верхня межа оптимального зволоження кореневмісного  шару,          

у    процентах об’єму пористості, що відповідає найменшій  вологоємності; 

   min - найменша вологоємність, у процентах маси сухого ґрунту. 

 

 Поливна норма залежить також від техніки і способу поливу. Так, при 

поверхневих поливах найменша поливна норма складає 400-600 м3/га, що 

обумовлено забезпеченням більш рівномірного зволоження зрошуваного 

поля. 

 При дощуванні відбувається більш рівномірний розподіл води по полю 

практично при будь-якій поливній нормі. Швидкість вбирання води в ґрунт 

при дощуванні значно нижче, ніж при поверхневому поливі, і щоб уникнути 

поверхневого змиву ґрунтів максимальні поливні норми звичайно 

встановлюють 500-700 м3/га. 

 При подачі поливних норм варто враховувати води властиві будь-

якому способу зрошення. 

У даному дипломномуму проекті було розраховано поливну норму для 

ведучої культури – озимої пшениця, за формулою (4.11) :  Н=0,7 м; γ=1,4 

т/м³; βнв = 23%; βmin =17 % 

m = 100γН ( НВ - min ) = 100*1,40*0,7( 23 – 17 ) ≈ 588 = 600 м3/га. 

 

4.3 Режим зрошення культур заданої ділянки сівозміни 

 

Для оптимального зволоження грунту у вегетаційний період, тобто в 

період розвитку рослин, призначається спеціальний режим зрошення або 

режим проведення поливів.  

          Режим зрошення - це сукупність числа, термінів і норм поливів. Він 

повинен забезпечувати в грунті потрібний для даної культури водний режим 
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для конкретних кліматичних умов і господарських цілей. При цьому 

необхідно суворе дотримання агротехнічних заходів.  

Режим поливів кожної культури зрошуваного масиву за даних 

агрокліматичних умовах повинен відповідати наступним вимогам: 

          1. Відповідати потребам рослин у воді в кожну фазу їх розвитку, 

забезпечуючи нормальний розвиток даної культури, та отримання високих 

врожаїв при певній агротехніці з внесенням добрив в необхідні терміни; 

           2. Здійснювати найбільш точне регулювання водного режиму та 

пов'язаних з ним поживного, сольового і теплового режимів грунту; 

          3. Підвищувати родючість зрошуваних земель, не допускаючи ерозії, 

заболочування і засолення грунтів; 

          4. Відповідати правильній організації праці, підвищуючи її 

продуктивність за рахунок застосування автоматизації при вдосконаленні 

технології поливів і при використанні найбільш прогресивних технічних 

засобів. 

          Відповідно до змін кліматичних, господарських та агротехнічних умов 

поливний режим кожної культури схильний до значних коливань по роках і 

окремих періодах року. При проектуванні технології зрошення необхідно 

встановлювати можливі розміри цих коливань. Тому до встановлення 

поливного режиму кожної культури потрібно знати то загальна кількість 

поливної води, яке потрібне даній культурі за весь вегетаційний період при 

певній агротехніці і даних природних умов для створення нормального 

розвитку рослин. Ця кількість води може бути встановлено на підставі 

аналізу сукупності даних кліматичних, грунтових і деяких інших умов. 

          Сучасні економічні, соціальні та природно-господарські умови ведення 

зрошення характеризуються підвищенням вимог щодо раціонального 

використання наявних, часто обмежених, ресурсів та недопущення 

негативного впливу на довкілля. За таких обставин необхідним є планування 

поливів сільськогосподарських культур на нових методологічних засадах, 
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орієнтованих на досягнення максимальної ефективності зрошення при 

фактичному рівні забезпечення ресурсами. 

          Критерієм планування поливів є умова дотримання оптимального рівня 

вологозапасів у розрахунковому шарі ґрунту, який визначається верхньою 

межею зволоження ґрунту (вологозапаси при найменшій вологоємності) та 

передполивним порогом зволоження (вологозапаси при вологості розриву 

капілярів). Зазначений діапазон зволоження забезпечує оптимальний рівень 

водоспоживання сільськогосподарських культур та відповідно одержання 

високих урожаїв за умови дотримання оптимальних параметрів усіх інших 

технологій зрошуваного землеробства. 

          При плануванні поливів використовують відповідну нормативно-

довідкову інформацію, яка містить:  

― гранично допустимі екологічно безпечні поливні норми mек; перед поливні 

пороги вологості ґрунту βкр, %НВ; 

― потужність розрахункового шару ґрунту, що відповідає потрібній глибині 

зволоження, hа. 

          В умовах достатнього ресурсозабезпечення та доброго еколого-

меліоративного стану земель за рекомендаціями Інституту гідротехніки і 

меліорації УААН пропонується застосовувати оптимальні екологічно 

безпечні режими зрошення, які забезпечують дотримання оптимального 

діапазону зволоження у розрахунковому шарі ґрунту, але при виконанні 

додаткової умови ― мінімізації втрат вологи на інфільтрацію за межі цього 

шару. 

          В умовах недостатнього ресурсозабезпечення пропонується 

використовувати різні водоощадливі режими зрошення, параметри яких 

зможуть коригуватися згідно з наявними обсягами ресурсів та очікуваним 

рівнем урожаїв за умови недополивів сільськогосподарських культур. 

          Основний принцип водоощадливих режимів зрошення полягає у 

дотриманні оптимального рівня зволоження лише протягом критичного 

періоду розвитку сільськогосподарських культур, коли вони є найбільш 
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чутливі до нестачі вологи. В інші періоди вегетації нормативні параметри 

водоощадливих режимів можуть коригуватися згідно з рекомендаціями, 

одержаними на підставі експериментальних досліджень. 

В даній роботі було розраховано режим зрошення для шестипільної 

сівозміни. Дані приведені в табл.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблиця 4.3 – Режим зрошування сільськогосподарських культур сівозмінної 
ділянки 

Культура 

Кількість 
поливів Номер 

поливу 

Поливна 
норма, 
м³/га 

Терміни поливу 

Зрошувальна 
норма Початок Кінець 

Яровий 
ячмінь                    
+              
літній посів 
люцерни 

 
 

 

1 500 23.5 27.5 
    
1 600 11.7 15.7 
2 600 2.8 6.8 
3 600 14.8 18.8 
4 600 4.9 8.9 

Люцерна         
2-го року 

 

1 600 17.5 21.5 
2 600 22.6 26.6 
3 600 14.7 18.7 
4 600 22.7 26.7 
5 600 13.8 17.8 
6 600 26.8 30.8 
7 600 13.9 17.9 

Люцерна         
3-го року 

 
 

1 600 17.5 21.5 
2 600 22.6 26.6 
3 600 14.7 18.7 
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4 600 22.7 26.7 
5 600 13.8 17.8 
6 600 26.8 30.8 

Озима 
пшениця 

 
0 1000 1.9 15.9 
1 500 13.5 17.5 
2 500 2.6 6.6 

Озима 
пшениця          
+               
злакобобові 
на зелений 
корм 

 
 
 

 

0 1000 1.9 15.9 
1 500 13.5 17.5 
2 500 2.6 6.6 
    
1 300 8.8 12.8 
2 500 30.8 3.9 
3 500 12.9 16.9 

Кукурудза 
на зерно 

 

1 600 12.7 16.7 
2 600 23.7 27.7 
3 600 4.8 8.8 

4 600 21.8 25.8 

4.4 Побудова та укомплектування графіка гідромодулю і графіка поливу 

сівозмінної ділянки 

 

Після розрахунку режиму зрошення (зрошувальної й поливної норм) 

окремих сільськогосподарських культур установлюють режим зрошення 

полів сівозміни. При цьому враховують потребу у воді кожної культури 

сівозміни, ґрунтові й гідрогеологічні умови всіх полів, організацію 

зрошуваного господарства. 

Режим зрошення в сівозміні зображують у вигляді графіка гідромодуля 

q. Гідромодуль q виражає необхідну витрату води в літрах за секунду на 1 га 

(л/с га) посіву сільськогосподарських культур зрошуваної сівозміни. Він 

необхідний для гідравлічного розрахунку зрошувальної мережі і є сполучною 

ланкою водоспоживання сільськогосподарських культур сівозміни зі 

зрошувальною мережею, каналами й спорудами на ній.  

  Числові значення ординат  гідромодуля визначаються за формулою 
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tmq 4,86/                                            (4.12)   

 

де q - ордината гідромодуля, л/с:га;  

m - поливна норма м3/га;  
t - рекомендована тривалість поливу, діб.  

 

Для визначення режиму зрошення сукупності культур підсумовують 

значення зрошувальних гідромодулів окремих культур за кожний день і 

зображають графічно, показуючи на осі абсцис календарний час 

зрошувального періоду, а на осі ординат — гідромодуль (у л/сек  га). Поливи 

культур на графіку мають вигляд прямокутників, висота яких означає 

гідромодуль, а ширина — тривалість поливу. На кожному прямокутнику 

записують порядковий номер поливу і наносять штриховкою умовний знак 

поливної культури. На графік наносять усі культури, а якщо поливи 

збігаються в часі, підсумовують і надбудовують прямокутники і таким чином 

отримують ступінчастий неукомплектований графік гідромодуля всіх 

культур сівозміни. Витрату води для поливу певної площі знаходять за 

графіком множенням значення ординати гідромодуля на площу зрошення 

(табл.4.4, рис.4.1). 

 Однак неукомплектованим графіком гідромодуля важко корис-

туватися для визначення термінів і норм поливів у зв’язку з нерівномірними 

витратами води на зрошення. Зрошувальні канали й споруди у цьому разі 

довелося б будувати з розрахунком на пропуск короткочасних максимальних 

витрат, що призвело б до збільшення втрат на фільтрацію, ускладнення 

регулювання водозабірних і пропускних споруд, до збільшення вартості 

будівництва й експлуатації системи. 

Розрахунковий гідромодуль визначають при укомплектуванні 

(вирівнюванні) графіка гідромодуля. Для ліквідації піків і заповнення 
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провалів на графіку пересувають терміни поливів сільськогосподарських 

культур і скорочують або подовжують поливні періоди. При цьому повинні   

бути збережені норми, техніка й граничні терміни поливу, режим 

джерела зрошення і план сільськогосподарських робіт.  

Для комплектування графіків поливів спочатку необхідно визначити 

максимальну ординату укомплектованого графіка поливів, яка 

розраховується по даним значення загальної площі полів та гідромодуля 

зрошення. Висота укомплектованого графіку дорівнює 324л/с  (рис.4.2). 

 Максимальна ордината укомплектованого графіка поливів є основою 

проектування зрошувальної системи, а сам укомплектований графік поливу – 

основою планування всіх робіт на зрошувальній ділянці[9].  

Результати розрахунку укомплектовування графіків приведені в 

табл.4.4
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Т, доба

600 — літній посів люцерни

500 — кукурудза на зерно

800 ― озима пшениця

700 — яровий ячмінь

400 — злакобобові на зелений корм

300 — люцерна 2-го року

200 — люцерна 3-го року

Липень Серпень Вересень

100

Вересень Травень Червень

Q, л/с

 
 

Рисунок 4.1 – Неукомплектований графік поливів 
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Таблиця 4.2 – Відомості не укомплектованого і укомплектованого графіка поливу 

Культура Площа
, га 

Номер 
полив
у 

Поливна 
норма, 
м³/га 

Дати поливів 
Витрата 
води, л/с 

Дати 
поливів(укомплектований 
графік) 

Почато
к Кінець Триваліст

ь поливу Початок Кінець Триваліст
ь поливу 

Яровий 
ячмінь                    
+              
літній 
посів 
люцерни 

90 

1 500 23.5 27.5 5 156 24.5 25.5 2 
         

1 600 11.7 15.7 5 188 3.7 5.7 3 
2 600 2.8 6.8 5 188 24.7 26.7 3 
3 600 14.8 18.8 5 188 12.8 14.8 3 
4 600 4.9 8.9 5 188 4.9 6.9 3 

Люцерна         
2-го року 90 

1 600 17.5 21.5 5 188 14.5 16.5 3 
2 600 22.6 26.6 5 188 19.6 21.6 3 
3 600 14.7 18.7 5 188 6.7 8.7 3 
4 600 22.7 26.7 5 188 18.7 20.7 3 
5 600 13.8 17.8 5 188 6.8 8.8 3 
6 600 26.8 30.8 5 188 22.8 24.8 3 
7 600 13.9 17.9 5 188 9.9 11.9 3 

 
Продовження табл.. 4.2 

Люцерна         
3-го року 90 1 600 17.5 21.5 5 188 17.5 19.5 3 

2 600 22.6 26.6 5 188 22.6 24.6 3 
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3 600 14.7 18.7 5 188 9.7 11.7 3 
4 600 22.7 26.7 5 188 21.7 23.7 3 
5 600 13.8 17.8 5 188 9.8 11.8 3 
6 600 26.8 30.8 5 188 25.8 27.8 3 
7 600 13.9 17.9 5 188 12.9 14.9 3 

Озима 
пшениця 90 

0 1000 1.9 15.9 15 104 26.8 30.8 5 
1 500 13.5 17.5 5 156 10.5 11.5 2 
2 500 2.6 6.6 5 156 20.5 21.5 2 

Озима 
пшениця          

+               
злакобобові 
на зелений 

корм 

90 

0 1000 1.9 15.9 15 104 31.9 4.9 5 
1 500 13.5 17.5 5 156 12.5 13.5 2 
2 500 2.6 6.6 5 156 22.5 23.5 2 
         
1 300 8.8 12.8 5 94 4.8 5.8 2 
2 500 30.8 3.9 5 156 28.8 29.8 2 
3 500 12.9 16.9 5 156 7.9 8.9 2 

Кукурудза 
на зерно 90 

1 600 12.7 16.7 5 188 12.7 14.7 3 
2 600 23.7 27.7 5 188 15.7 17.7 3 
3 600 4.8 8.8 5 188 27.7 29.7 3 
4 600 21.8 25.8 5 188 19.8 21.8 3 
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Т, доба

300

100

200

400

Липень Серпень ВересеньСерпень Травень ЧервеньВересень

Q, л/с

 
 
                                                          Рисунок 4.2 – Укомплектований графік поливів 
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Графік поливу при зрошуванні дощуванням (роботи дощувальних 

машин) 

При  дощуванні  графік  поливу  культур,  що  входять  в  сівозміну, 

необхідно  пов'язати  з  витратою  і  продуктивністю  дощувальних  машин  і 

установок.  

Тривалість поливу залежить від кількості та продуктивності 

дощувальних машин і установок, а також від продуктивності праці за 

спушування ґрунту після поливу. В добу зазвичай проводять полив на 

стількох гектарах, скільки можуть розпушувати за добу.  Ґрунту спушують 

через 2 – 5 днів після поливу.   

Зрошення передбачається дощувальною машиною «Bauer Centerliner» 168 CLS. 

Витрата 80 л/с. Полив цілодобовий (t=86400 секунд) з коефіцієнтом 

використання робочого часу КВ= 0,80 і коефіцієнтом техніки поливу КПТ= 

1,15 . Структура сівозміни, режим зрошення приведені в табл.4.3. Поля 

сівозміни рівновеликі, площа поля нетто F=90,0 га. 

У 2005-2006 рр. на мережах дощувальної машини «Дніпро» були 

змонтовані дві модифікації дощувальних машин «Bauer Centerliner» 168 CLS, 

Австрія. Ширина захвату машин 342 та 502,5 м. Ці широкозахватні 

електрифіковані машини здійснюють полив фронтально, у русі, із забором 

води від гідрантів по гнучкому поліетиленовому шлангу. Процес поливу 

повністю автоматизований. 

Останнім часом найбільш економічно розвинуті аграрні підприємства 

України стали закуповувати і ввозити зрошувальні машини закордонного 

виробництва. В основному машини шлангово-барабанного типу виробництва 

фірм Австрії («Bauer») та Італії («Irrimec»). 

Тому на даному етапі розвитку зрошуваного землеробства перед 

підприємствами постає питання вибору типу дощувальної машини, зважаючи 

на її технічну характеристику, вартість, величину зрошуваної площі та 

країну-виробника. 
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Аналізуючи тенденції розвитку дощувальних машин провідними 

закордоними фірмами («Bauer», «Valmont Irrigation», «RKD Irrigation»), 

можна зробити наступні висновки: 

- машини виробляються з розрахунку на конкретного споживача. При 

цьому провідні фірми виготовляють як високопродуктивні широкозахватні 

машини, так і малопродуктивні шлангово-барабанні; 

- широкозахватні електрифіковані машини випускають різних типів – 

фронтальні і кругові, стаціонарні та пересувні, із забором води із закритої та 

відкритої мереж, для малих за площею полів (до 30 га) і для великих (до 500 

га); 

- відповідно до бажання замовника вони оснащені різноманітними 

блоками керування – від стандартних до повністю комп’ютеризованих. 

В останні роки такі фірми, як «Bauer», «Valmont Irrigation», розробили 

системи групової роботи машин з керування з базових станцій, які 

дозволяють контролювати від 1 до 100 дощувальних установок, виносні 

панелі керування, керування по мобільному телефону. 

Сучасні дощувальні машини мають можливість зрошувати поля 

складних конфігурацій – це так звані кутові системи, системи іподромного 

типу. 

Аналізуючи розвиток виробництва зрошувальної техніки в Україні та 

світі, можна зробити наступні висновки: 

- випуск вітчизняної зрошувальної техніки практично припинився, 

не розробляються і нові машини. Однак потреба в зрошенні існує і вона 

надзвичайно гостра; 

- світовий ринок пропонує найрізноманітнішу дощувальну техніку, 

але зважаючи на економічний стан українських сільськогосподарських 

виробників, придбання такої техніки обмежене. 

Дощувальний агрегат Centerliner 168 CLS. Технологічний процес 

складається з наступних основних операцій: підготовка до пуску, пуск і 

робота на заданому режимі, зупинка, переїзд у разі потреби на іншу позицію. 
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До складу дощувальної машини "Centerliner 168 CLS" (рис. 4.3) 

входять центральний водоприймальний візок з автономною енергосиловою 

установкою, водопровідний трубопровід з дощувальними насадками, 

самохідні опорні візки, системи керування, сигналізації та захисту, 

водоподаючого гнучкого шланга. 

Підготовка машини до пуску полягає в підключенні гнучого шланга 

до гідранта, відкриванні його і заповненні водою водопровідного 

трубопроводу машини. Після цього здійснюється пуск машини і за 

допомогою  таймера часу задається швидкість її руху. 

Відстань між гідрантами 200 м, а довжина гнучкого водопровідного 

шланга – 110-120 м. Тому при проходженні машиною з поливом 100 м після 

гідранта вона зупиняється і відбувається перемикання шланга на наступний 

гідрант. Для цього шланг від’єднується від гідранта і за допомогою трактора 

кінець шланга транспортується  до наступного по ходу руху машини 

гідранта. 

Основні показники технічної характеристики машини, якості роботи, 

експлуатаційні та енергетичні показники наведено в таблиці  4.5. 

Для побудови графіка поливу сівозміни в таблицю укомплектування 

(табл.4.6) вписуємо строки і норми поливів всіх полів, зайнятих відповідними 

культурами. Після чого визначаємо тривалість кожного поливу за формулою: 

 

âðòïkn ÊtQÊmFn                                                         (4.13) 

      km   - поливна норма культури, м3/га;  

         - площа поля (нетто);  

       Q – витрата дощувальної машини, л/с  

       t - коефіцієнт, що характеризує тривалість роботи машини за  добу;  

      âðK   - коефіцієнт  техніки  поливу;  

      òïÊ   - коефіцієнт  використання робочого часу машини за добу [16] 
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                            Рисунок. 4.3  – Загальна  схема дощувальної машини "Centerliner 168 CLS" 
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Таблиця 4.5 –  Технічна  характеристика  дощувальної машини  "Centerliner 
168 CLS" 

 
№ п/п Показник Значення 

1 Тиск на машині, Мпа 0.35 
2 Загальні витрати води, л/с (м3/рік) 64.0 (230.4) 
3 Ширина захвату, м 340 
4 Середня робоча швидкість, м/рік (м/хв.) 11-105 (0.18 - 1.75) 
5 Поливна норма за один прохід, м3/га 60-600 
6 Габаритні розміри, м: Д*Ш*В 344.9 * 10.5 * 5.7 
7 Відстань між гідрантами, м  216 

8 Зрошувана площа при довжині гону 2000 м, 
га  68 

9 Довжина водоподаючого гнучкого шланга, м 110 

10 Тип двигуна 
Дизельний, 

трициліндровий, 
водяного охолодження 

11 Номінальна потужність двигуна, кВт 16 

12 Тип генератора Синхронний, 
трифазний 

13 Номінальна потужність генератор, кВ·А 
(кВт) 17.0 (13.6) 

14 Продуктивність за годину основного часу, га 
(m = 600 м3/га) 0.38 

15 Питомі витрати пального, кг/га 2.32 

16 Коефіцієнт використання потужності 
генератора 0.55 

17 Коефіцієнт змінного часу 0.79 - 0.85 
 
 

 

 

 

 

        При поливній нормі km =300 м³/га тривалість поливу складе: 
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5
80,04,8680
15,130090





n діб 

 

Аналогічно визначаємо тривалість поливу кожного поля сівозміни 

(культури). 

 Нижче за таблицю будуємо укомплектований графік поливів (рис.4.4). 

Кожен полив представлений на цьому графіку прямокутником, ордината 

якого рівна витраті води дощувальної машини, абсциса – тривалості поливу. 

 У таблицю укомплектовування вносяться поливи кожного поля 

сівозміни в окремий рядок. Після цього приступаємо до укомплектування 

графіка поливів. 

 Дотримуючись викладених вище правил укомплектування, треба так 

розташувати поливи, щоб кількість одночасно працюючих машин була 

якнайменшою. У даній роботі одночасно працюють чотири машини. 

 Одержані строки поливу в укомплектованому графіку роботи 

дощувальних машин змістилася в якихось межах по відношенню до 

рекомендованих. 

 Для наочності нові терміни поливів вносимо в таблицю 

укомплектовування (пунктирні лінії) і порівнюємо з рекомендованими 

(табл. 4.6). 

 Оскільки одночасно працюють чотири дощувальні машини, витрата 

води, необхідна для зрошування даної сівозмінної ділянки складе 4*80 = 320 

л/с. 
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Таблиця 4.6 – Відомості укомплектування графіку поливів ДМ «Centerliner 168 CLS» 

600

11 11 11 116 Кукурудза на зерно 90
600 600 600

500 500

9 9 6 9 95 Озима пшениця + злакобобові на зелений корм 90
500 500 300

4 Озима пшениця 90
500 500

9 9

600

11 11 11 11 11 11 11

11

3 Люцерна 3-го року 90
600 600 600 600 600 600

600 600 600 600

11 11 11 11 11 112 Люцерна 2-го року 90
600 600 600

600

9 11 11 11 11

I II III

1 Яровий ячмінь + літній посів люцерни 90
500 600 600 600

I II III I II III
Липень Серпень Вересень

I II III I II III IN поля Культура F, га Квітень Травень Червень
II III
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Рисунок 4.4 – Укомплектований графік поливів сівозміни дощувальною машиною «Bauer Centerliner 168» 
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На підставі графіка роботи дощувальної машини «Bauer Centerliner 

168 CLS», необхідно  визначити  розрахункову витрату НЕТТО і БРУТТО[8]. 

 

                                                QНЕТТО =∑Qi ,                                         (4.14)  

 

де Qi – всі одночасно працюючі машини. 

QНЕТТО = 80·4=320 л/с 

QБРУТТО = QНЕТТО /0,92 = 348 л/с.   

 

 

4.5 Розрахунок елементів техніки поливу  

 

Інтенсивність штучного дощу - це кількість опадів, створюваних цією 

дощувальною системою в одиницю часу на одиницю площі (на практиці 

прагнуть до проектування таких систем, які створюють штучний дощ 

однакової інтенсивності в кожній точці зрошуваної площі).  

Середня інтенсивність дощу порівнюється зі швидкістю поглинання 

води в ґрунт, при якій не утворюються калюжі і поверхневий стік.  

Визначення інтенсивності штучного дощу 

bL
Q

cp 



60 , мм/хв.,                                   (4.15) 

 

 

де l  та b – довжина та ширина полоси зволоження з однієї позиції, м; 

Q – витрата дощувальної машини, л/с [14]. Звідси  

 

21,0
108210
8060





ñð  мм/хв. 
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Визначення  добової і сезонної продуктивності дощувальної машини 

        Продуктивність  дощувальної машини за зміну розраховують за 

формулою: 

 

ãà
m

KQt çì
çì ,

6,3







                                           (4.16) 

 

де m  - поливна норма, м3/га; 
  - коефіцієнт, який враховує втрати води на випаровування (1,1 – 1,2); 
t  - тривалість зміни, год.; 

Q  - витрата дощувальної машини, л/с; 

çìK  - коефіцієнт використання змінного часу машини [14]. 

 

68,2
2,1600

80,08086,3





çì  га 

 

Продуктивність  дощувальної машини за добу: 

 

äîáçìäîá ÊNWW                                               (4.17) 

 

де N - кількість змін за добу  

äîáÊ  - коефіцієнт, який враховує використання часу за добу [14]. 

 

43,68,0368.2 äîá  га 
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Продуктивність  дощувальної машини за сезон: 

â
íò
ñðñåçñåç ÊMcTQW  4,86                                 (4.18) 

 

де T - тривалість поливного періоду, діб; 
c –частка годин роботи на поливі за добу (с= 24t); 
t –кількість годин роботи за добу;  

ñåç –сезонний коефіцієнт використання часу на поливі(0.8);  
íò
ñðÌ –середньозважена зрошувальна норма, м3/га; 

âÊ   - коефіцієнт випаровування поливної води (1.2 -1.3). 

 

13641158/809288,04,86 ñåç  га 

 

Визначення кількості дощувальних машин, що працюють одночасно  

 

Кількість дощувальних машин для поливу сівозміни складає: 

 

 
øòFN

ñåç

íò
cåç ,




                                                   (4.19) 

 

де 
íò

ñåçF  - площа нетто сівозміни, га [14]. 

 

49,3
136
540

N  машини. 
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4.5.1 Визначення інтенсивності штучного дощу 

 

bL
Q

cp 



60 , мм/хв.,                                   (4.16) 

 

 

де: Q – витрата дощувальної машини, л/с; L і b– довжина  і ширина 

смуги зволоження з однієї позиції, м; 

 

21,0
108210
8060





ñð  мм/хв. 

 

 

 

4.5.2 Добова і сезонна продуктивність дощувальної машини 

            

Передбачається цілодобовий полив. 

Продуктивність дощувальної машини за сезон  розраховується за формулою: 

 
Де Т – тривалість поливного сезону, діб; с – доля години роботи на поливі за 

добу (с=t/24); t – кількість годин роботи за добу;  - сезонний коефіцієнт 

використання часу на поливі (0,88); -  середньозважена зрошувальна 

норма, м³/га;  - коефіцієнт випаровування поливної води (1,3); витрата 

дощувальної машини, л/с. 

 
4.5.3 Визначення кількості одночасно працюючих машин 

           

 Кількість дощувальних машин для поливу сівозміни: 
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 - площа нетто сівозміни, га. 

 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для побудови графіка поливу сівозміни в таблицю укомплектування 
(табл.4.2) вписуємо строки і норми поливів всіх полів, зайнятих відповідними 
культурами. Після чого визначаємо тривалість кожного поливу за формулою 
         При поливній нормі  = 300м³/га  тривалість поливів складе 

   

 
 

 Аналогічно визначаємо тривалість поливу кожного поля сівозміни 

(культури). 

 Нижче за таблицю будуємо укомплектований графік поливів 

(рис.4.1.б). Кожен полив представлений на цьому графіку прямокутником, 

ордината якого рівна витраті води дощувальної машини, абсциса – 

тривалості поливу. 
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 У таблицю укомплектовування вносяться поливи кожного поля 

сівозміни в окремий рядок. Після цього приступаємо до укомплектування 

графіка поливів. 

 Дотримуючись викладених вище правил укомплектування, треба так 

розташувати поливи, щоб кількість одночасно працюючих машин була 

якнайменшою.  

 У даному прикладі одночасно працюють чотири машини. 

 Одержані строки поливу в укомплектованому графіку роботи 

дощувальних машин змістилася в якихось межах по відношенню до 

рекомендованих. 

Для наочності нові терміни поливів вносимо в таблицю 

укомплектовування (пунктирні лінії) і порівнюємо з рекомендованими. 

      Оскільки одночасно працюють чотири дощувальні машини, витрата 

води, необхідна для зрошування даної сівозмінної ділянки складе 4*80 = 

320 л/с. 

На підставі графіка роботи дощувальної машини «Bauer Centerliner 168 

CLS», необхідно  визначити  розрахункову витрату НЕТТО і БРУТТО. 

 

                                                QНЕТТО =∑Qi ,                                           (4.12)  

 

де Qi – всі одночасно працюючі машини. 

 

QНЕТТО = 80·4=320 л/с 

QБРУТТО = QНЕТТО /0,92 = 348 л/с.   
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5. ЗРОШУВАЛЬНА, ВОДОЗБІРНО - СКИДНА І ДРЕНАЖНА МЕРЕЖІ 

 
5.1 Технічна схема зрошуваної ділянки і зрошувальна мережа 

  

Зрошувані ділянки розміщують відокремлено в узгодженні із 

зрошувальною мережею, способом і режимом зрошення. Велику увагу при 

цьому приділяють питанню захисту ґрунтів від іригаційної ерозії, яка 

проявляється, як правило, на ділянках з крутістю схилу понад 1-2° за 

неправильного режиму зрошення і порушення відповідної агротехніки. 

Поля сівозміни за можливістю нарізують у вигляді прямокутників або 

близьких до них форм. У рівнинних степових і лісостепових районах їх 

розміщують довшими сторонами перпендикулярно напрямку пануючих 

вітрів, а на схилах - уздовж горизонталей; у районах надмірного зволоження - 

вздовж схилу або під невеликим кутом. 

Розміщення полів з урахуванням рельєфу і ґрунтів має виключно 

важливе значення, особливо в районах складного, пересіченого рельєфу і 

розвитку водної ерозії ґрунтів. 

В умовах складного ерозійного рельєфу і строкатого ґрунтового 

покриву не завжди можна нарізати поля з достатньо довгими гонами і 

доброю конфігурацією. Це пояснюється складністю умов розміщення полів, 

необхідністю проведення в полях додаткових заходів щодо затримання і 

використання стоку дощових та зливових вод для нагромадження вологи й 

запобігання змиву. 

Організація території зрошуваних земель повинна бути узгоджена із 

зрошувальною мережею, а на заліснених землях - з полезахисними смугами. 

Межі полів встановлюють, як правило, по постійних каналах і лісосмугах. 

У дипломному проекті для зрошення сівозмінної ділянки 

використовується дощувальна машина «Centerliner 168 CLS». Зрошувана ділянка 

запроектована як прямокутник – ширина зрошуваної площі 340 м, а  довжина 

поля відповідно складає 2640 м (рис.3.1). 
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Площа одного поля зрошуваної сівозміни складає 90 га. Площа всієї  

восьмипільної сівозміни  складає 540  га. Зрошувальна мережа проектується 

закритим трубопроводом, який роміщується посередині кожного поля з 

гідрантами. Трубопровід зрошуваної ділянки складається з  

азбестоцементних труб (ВТ-12) та сталевих із допустимим тиском 32  м. 

Забір води для поливу данної ділянки здійснюється з Санжейського 

водосховища,  розташованого в Овідіопольському районі Одеської області.  

Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа для дощувальної 

машини «Bauer Centerliner» 168 CLS у плані повинна розміщуватися за 

прямокутною схемою. Відстань між зрошувальними трубопроводами 

призначається відповідно до ширини захоплення дощувальної машини і з 

урахуванням доріг і лісосмуг. (Рис. 3.1). 

 

5.2 Визначення розрахункових витрат зрошувальної мережі 

 

Гідрологічний режим джерела зрошування і пропускна спроможність 

мережі і споруджень зрошувальної мережі повинні забезпечувати своєчасне 

подання води на зрошувані землі в кількості, що гарантує отримання 90% 

середньорічної продукції рослинництва за не менше чим 20-річний період 

спостережень, отримуваній при повному задоволенні потребі рослин у воді і 

забезпеченні оптимальних агротехнічних умов. 

Автоматизація зрошувальних систем повинна забезпечувати 

найбільший техніко-економічний ефект в процесі експлуатації меліоративних 

систем, максимальна відповідність між водоподанням і водоспоживанням.  

Увесь процес від водозабору до поливу необхідно розглядати як 

єдиний і безперервний. 

Основною розрахунковою витратою є витрата каналу, яку подають на 

сівозмінну ділянку або визначають за укомплектованим графіком водо подачі 

або з залежностями. 

Залежності мають вигляд: 
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íò
co

íò
co gFQ  ,                                                          (5.1) 

 

де 
íò
coQ  - нормальна витрата нетто на сівозмінній ділянці, л/с; 

g  – розрахункова ордината укомплектованого графіку гідромодуля, л/с 

на 1 га; 
íò

coF  - площа сівозмінної ділянки. 

За розрахункову беруть максимальну ординату укомплектованого 

графіку гідромодуля в тому випадку, якщо її розміри не менше однієї декади; 

в інших випадках за розрахункову беруть середню величину із значень, 

близьких до максимальної ординати за період не менше однієї декади. 

Витрати всіх ланок зрошувальної мережі в межах сівозмінної ділянки 

повинні бути вказані послідовно від молодших ланок до старшим з 

урахуванням втрат: 

 

  íò
ðâõ

áð
âî QQ . ,                                                    (5.2) 

 

  íò
co

áð
ðâõ QQ . .                                                   (5.3) 

 

Розрахункові витрати зрошувальної мережі каналів при дощуванні 

визначаються згідно з графіком поливів, що враховує кількість і параметри 

дощувальною техніки. 

Нормальна витрата дільничного каналу в цьому випадку дорівнює сумі 

витрат одночасно працюючих дощувальних машин на полі. 

Формула нормальної витрати має вид: 

 

 áð
âî

íò
ðâõ QQ . .                                                 (5.4) 
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Мінімальну витрату води старших зрошувальних каналів визначають 

як суму цілого числа витрат дільничних розподільників. Для того, щоб 

запобігти замулення і засміченість каналів мінімальна витрата води повинна 

становити не менше 40 % нормальної витрати. Необхідність у пропуску 

форсованих витрат води по каналах виникає при зміні умов водообігу, площі 

під вологолюбними культурами, складу культур, а також в сильно посушливі 

періоди [19]. 

 

 

5.3 Гідравлічний розрахунок зрошувальної мережі ( визначення 

діаметрів і матеріалу труб, швидкість руху води, втрати напору, повний 

напір, гідравлічний удар) 

 

Гідравлічний розрахунок трубопроводів полягає в підборі їх діаметрів 

відповідно розрахунковим витрат води, визначенні шляхових і місцевих 

втрати напору для встановлення необхідного повного напору в голові і по 

ділянках зрошувальної мережі з трубопроводами [19]. 

На підставі розрахункових витрат і оптимальних швидкостей руху води 

в трубопроводах попередні діаметри їх, мм, розраховують за формулою: 

 

V
QD

41000

,                                                   (5.5) 

 

де Q  – розрахункова витрата для даного трубопроводу, м3/с; 

V  – швидкість води в трубопроводі, м/с. 

Економічно найвигідніший діаметр труб можна приблизно визначити 

по таблицях Шевельова Ф.А, де він виділений потовщеними вертикальними 

лініями. 
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Для того, щоб уникнути замулення трубопроводу необхідно, щоб 

транспортуюча здатність потоку води в ньому була більше, ніж мутність 

транспортуючої води. 

Розрахунковий напір у трубопроводі можна визначити за формулою: 

 

  ñâlã HhhHH  ,                                       (5.6) 

 

де ãH  - геодезична різниця в оцінках на початку і кінці розрахункової 

ділянки трубопроводу, м; 

 lh  - втрати напору на розрахунковій ділянці по довжині 

трубопроводу, м; 

 h  - втрати напору на подолання місцевих опорів по довжині 

трубопроводу, м; 

ñâH  - необхідний вільний тиск в гідранті в розрахунковій точці 

трубопроводу, м. 

 Місцеві втрати в зрошувальних трубопроводах становлять 5 - 10 

% від шляхових, тобто: 

 

  lhh )1.005.0( ,                                            (5.7) 

 

Розрахунковий тиск для розгалуженої закритої зрошувальної мережі 

визначають по трасі трубопроводів, які підводять воду до найбільш 

віддаленого і який має найбільшу позначку поверхні землі гідранта. 

Втрати напорів визначають окремо для кожної ділянки розрахункової 

траси трубопроводу з різними витратами і діаметрами. 

Загальні втрати напору на розрахунковій трасі трубопроводу знаходять 

підсумовуванням втрат на окремих її ділянках. 

Втрати по довжині визначають за формулою: 
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gD
lht 2

2
,                                                     (5.8) 

 

де l  - довжина ділянки трубопроводу, м; 

D  - діаметр труб, м; 
V  - швидкість руху води у трубопроводі, м/с; 

  - коефіцієнт гідравлічного опору [19]. 

 Гідравлічним ударом називається зміна тиску в трубопроводах 

при різкій зміні швидкості руху рідини. Підвищення тиску при гідравлічному 

ударі може призвести до розриву трубопроводу, за рахунок того, що 

підвищення може бути надто великим [19]. 

Теорію гідравлічного удару розробив Н.Е. Жуковський. За його 

теорією, при швидкому закритті засувки у трубопроводі швидкість руху води 

зменшується до нуля і відбувається перехід кінетичної енергії в потенційну. 

Цей перехід призводить до підвищення тиску. 

Також Жуковський запропонував розраховувати ударний тиск від 

гідравлічного удару за формулою:  

 

g
aH y




,                                                       (5.9)  

 

де óäH  – ударний тиск у трубопроводі; 

ñòH  – статичний тиск у розрахунковій точці. 

Шляхом пристрою ємностей для випуску води, водоповітряних 

клапанів, зворотних клапанів і просто гасителів гідравлічного удару можна 

уникнути підвищення тиску [19]. 

Відповідно укомплектованому графіку роботи дощувальної на системі 

одночасно працюють 4 дощувальні машини, що відповідає витраті 
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3204*80 íåòòîQ л/с. З урахуванням коефіцієнта корисної дії ЗОС 

93,0  витрата системи буде дорівнювати 348
92,0

320
áðóòòîQ  л/с.  

Для розподілу витрат по окремих ділянках трубопроводів і 

гідравлічного розрахунку мережі з нанесенням всіх розрахункових ділянок, 

витрат, що протікають по ним, і розрахункових точок. Розподіливши 

розрахункові витрати по ділянках, приступаємо до визначення діаметрів, 

матеріалу трубопроводів і втрати напору в них. Тому при напорі 45 м, 

необхідно брати азбестоцементні труби.  

Одним із визначальних факторів, що впливають на вибір матеріалу 

труб, є напір. Тому на початку гідравлічного розрахунку матеріал труб, 

вибираємо в залежності від приблизно визначеного напору.  

За формулою (5.6) визначаємо розрахунковий напір на початку 

трубопроводу: 

Нг = 4 м; Σhl = 61,4 м; hнс = 1,5 м; Hсв = 32 м. 

 

Нm = 4 + 61,4 + 1,5 + 32 = 98,9 м 

 

Далі за таблицями Шевельова Ф.А залежно від витрати і швидкості 

руху води ( 85,16,1 V  м/с) виписуємо у відповідні графи схеми 5.2 діаметр, 

швидкість і втрати напору на 1 км. Потім для кожної ділянки обчислюємо 

втрати напору. 

Необхідні відмітки п’єзометричної лінії на кожному гідранті 

визначаємо, додаючи до позначок землі у гідранта необхідний вільний тиск  

 

 



109 
 

30 30 30
32 63,4 32

Q= 174 л/с Q= 174 л/с
D= 350 мм Q= 349 л/с D= 350 мм
L= 2640м D= 450 мм L= 2640 м
V= 2,14 м/с L= 680 м V= 2,14 м/с
∑h= 31,4 м V= 2,04 м/с ∑h= 31,4 м

∑h= 8,16 м
29 29 29

41,2 72,6 41,2
Q= 174 л/с Q= 174 л/с
D= 350 мм Q= 349 л/с D= 350 мм
L= 2640м D= 450 мм L= 2640м
V= 2,14 м/с L= 680 м V= 2,14 м/с
∑h= 31,4 м V= 2,04 м/с ∑h= 31,4 м

∑h= 8,16 м
27 27 27

56,8 88,2 56,8
Q= 174 л/с Q= 174 л/с
D= 350 мм Q= 349 л/с D= 350 мм
L= 2640м D= 450 мм L= 2640м
V= 2,14 м/с L= 1140 м V= 2,14 м/с
∑h= 31,4 м V= 2,04 м/с ∑h= 31,4 м

∑h=13,68 м

НС

Рис.5.1 Схема гідравлічного розрахунку ЗЗМ
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на гідранті: ........ ãèäðñâãèäðçèãèäðëí Í . Відмітку п’єзометричної лінії на 

початку розрахункової ділянки визначаємо, додаючи к відмітці 

п’єзометричної лінії в кінці  ділянки повні втрати напору на цій ділянці 

будуть дорівнювати:  hóèëïóèëï .......  [19]. 
 

5.4 Принципова схема автоматизації водо розподілу 

 

Автоматизація зрошувальних систем передбачає оперативну 

експлуатацію системи без безпосередньої участі людини. 

Інженерні зрошувальні системи по кількості гідроспоруд більш 

насичені і експлуатаційна ефективність 1 м3 води значно вище в порівнянні з 

обводнювальними або осушними. Саме тому на таких системах перш за все 

бажана автоматизація управління. 

Як вже зазначалося, зрошувальні системи за своєю конструкцією 

поділяються на відкриті, комбіновані і закриті. На відкритих системах 

автоматизують насамперед інженерні та рисові системи. 

Автоматизація лише одного з видів робіт - обліку і розподілу води на 

системах - дозволяє не лише своєчасно і потрібними нормами відпускати 

водокористувачам зрошувальну воду, але і забезпечувати найбільш 

ефективне планове водокористування, велику гнучкість і маневреність всього 

експлуатаційного штату, підвищувати врожайність поливних культур. Щоб 

управляти яким-небудь об'єктом або виробничим процесом, в першу чергу 

встановлюють і обґрунтовують мету управління, зумовлену технологічними, 

організаційними та економічними факторами, сучасним рівнем науки і 

технічними передумовами. 

Основне завдання оперативної служби експлуатації зрошувальної 

системи полягає в забезпеченні водозабору і подачі води споживачам на 

основі планів водокористування. Затверджений план водорозподілу втілює 

черговий диспетчер системи. Особливо виділяють об'єкти 

внутрішньогосподарського та міжгосподарського призначення. Оперативну 
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службу експлуатації здійснює управління зрошувальної системи, яке 

обслуговує лише міжгосподарську мережу. Всі частини системи, розташовані 

нижче за точки водовиділу в господарства, є внутрішньогосподарськими і їх 

обслуговують водокористувачі, тобто радгоспи і колгоспи. 

На зрошувальних системах застосовують різні схеми водорозподілу: 

1) регулювання методом прямого відбору витрат, незалежно від 

рівнів води. Цей метод при автоматизації зрошувальних систем 

застосовують: у закритих напірних системах, де обслуговуючий персонал 

регулює водовипуски в тимчасову мережу або гідранти для підключення 

дощувальних агрегатів різної конструкції; у напірних системах, де під 

натиском знаходяться лише трубопроводи, з яких поливають із 

застосуванням засобів електрогідравлічної автоматики і телемеханіки; у 

закритих безнапірних системах, а також у відкритих лотках із застосуванням 

засобів гідроавтоматики, постійних витрат, що забезпечують при відборі  

нормований водорозподіл; 

2) регулювання по верхньому б'єфу, при якому витрату регулюють 

зверху вниз. Цю схему застосовують на відкритих інженерних зрошувальних 

системах. Регулювання по верхньому б'єфу  з автоматичною стабілізацією 

рівнів у верхньому б'єфі споруд, що перегороджують, і вживання 

водовипусків із затворами-автоматами, що забезпечують подачу у відведення 

постійних витрат, можна здійснювати будь-якими засобами автоматики по 

вигляду використовуваної енергії як у поєднанні із засобами телемеханіки, 

так і без них; 

3) регулювання по нижньому б'єфу, при якому водорозподіл 

заснований на стабілізації рівнів води в нижніх б'єфах гідротехнічних споруд. 

Таке регулювання характеризується поширенням підпоровши на всю 

довжину між спорудами. 

Систему при цьому обладнали водомірними приладами, бажано 

стоковимірювачами, щоб визначати і витрату і стік води в часі, системи, що 

приходять по каналах. В порівнянні з першими двома способами тут 
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можлива більш оперативна перебудова режиму водорозподілу, 

виключаються непродуктивні скидання, значно підвищується 

водозабезпеченість сільськогосподарських культур. Але є і негативні якості: 

порушується нормований водорозподіл; у каналах зберігаються великі 

регулюючі об’єми, що значно збільшує втрати води з каналів; 

4) регулювання змішаного типа, при якому водорозподіл 

заснований на стабілізації рівнів води в нижніх б'єфах гідротехнічних споруд 

з одночасним автоматичним обмеженням максимальних і мінімальних рівнів 

у верхніх б'єфах тих же споруд. Цей тип регулювання аналогічний з 

регулюванням по нижньому б'єфу. Відрізняється лише тим, що відбувається 

автоматичне перемикання на регулювання по верхньому б'єфу. 

Регулювання змішаного типу має недоліки: при будівництві каналів 

збільшується об'єм земляних робіт в порівнянні з об'ємами при регулюванні 

по верхньому б'єфу; з'являється небезпека швидкого замулювання при 

невеликих ухилах, а отже, і малих швидкостях води. 

Існують і інші типи регулювання розподілу води: підтримка постійних 

перепадів, при яких водорозподіл заснований на стабілізації постійних 

гідравлічних перепадів між рівнями верхнього і нижнього б'єфів споруд, що 

перегороджують; каскадне регулювання, вживане для відкритих 

зрошувальних систем при ухилах менше критичних. Але ці типи 

регулювання доки на відкритих зрошувальних системах широко не 

застосовують, хоча і вони мають ряд позитивних сторін. 

При комплексній автоматизації всі об'єкти повинні працювати без 

постійного обслуговуючого персоналу, а технологічний режим встановлює і 

здійснює диспетчер, який має в своєму розпорядженні засоби управління і 

контролю, що дозволяють йому стежити за виконанням команд, переданих 

автоматичними пристроями. Таким чином, комплексна автоматизація 

обов'язково пов'язана з організацією центрального контролю і управління 

місцевими автоматичними пристроями. 
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При розробці схеми комплексної автоматизації на зрошувальній 

системі перш за все необхідно передбачити: 

- спосіб водорозподілу залежно від вододжерела і його 

забезпеченості водою, зрошуваних культур, меліоративного стану земель, 

поливної і зрошувальної норми; 

- конструктивне виконання автоматизованої системи, тобто весь 

робочий процес споруд, затворів, автоматів, засувок повинен управлятися з 

диспетчерського пункту; 

- систему вимірів, яка повинна забезпечувати передачу 

вимірюваних величин на диспетчерський пункт. Це вимірювальна апаратура, 

водоміри-стокоміри або протаровані гідротехнічні споруди; 

- забезпечення об'єктів управління енергією, оскільки на об'єктах 

ручна праця замінюється механізованим управлінням засобами автоматики з 

диспетчерського пункту; 

- диспетчерський зв'язок з основними пунктами системи; 

лінійні споруди (лінія електропередачі, зв'язку, телемеханіки і ін.), що є 

складовою частиною комплексної автоматизації. Ці об'єкти повинні 

знаходитися завжди в робочому стані, оскільки від надійності роботи ліній 

- залежить диспетчерське управління системи в цілому; 

- телемеханізацію. 

Оперативна служба експлуатації міжгосподарської мережі з 

використанням засобів автоматизації вносить якісні зміни до оперативної 

служби експлуатації зрошувальної мережі: ліквідовуються в значній 

кількості недоліки, властиві не автоматизованим системам; недотримання 

поливних норм; порушення плану своєчасного водорозподілу води по 

системі; невиконання планового водокористування по окремих 

господарствах; значні скидання води. 

При комплексній автоматизації скорочується штат експлуатаційного 

персоналу, скасовуються посади регулювальників і спостерігачів 

гідрометричних постів. 
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Одночасно виникає необхідність в підборі кваліфікованих кадрів для 

обслуговування апаратури і пристроїв автоматизації. Для цього у складі 

диспетчерської служби організовують централізовану аварійну бригаду, що 

підкоряється черговому диспетчерові, яка по його вказівці ліквідовує аварії і 

несправності на системі. 

Економічна ефективність комплексної автоматизації повинна 

визначатися наступними показниками: 

- поліпшенням водорозподілу по водовиділу господарств; 

- поліпшенням меліоративного стану зрошуваних земель за 

рахунок дбайливого використання зрошувальної води; 

- зменшенням скидних витрат, що не плануються по системі; 

- зменшенням штату лінійного персоналу. 

 
5.5 Обґрунтування необхідності побудови водозбірної мережі і її технічна схема 

 

При випадінні злив, проведенні поливів зі скидом, опорожненням 

зрошувальних каналом, технологічних і аварійних зупинках поливних і 

дощувальних машин, а також при аварії зрошувальних каналів і споруд на 

них на зрошувальній системі, виникають зайві поверхневі води, які 

накопичуються в понижених елементах рельєфу. При тривалому стоянні на 

поверхні вони призводять до заболочення ґрунту, підвищеного рівня 

ґрунтових вод на системі, а також сприяють розселенню малярійного комара. 

Для організованого відведення зайвих поверхневих вод будуємо 

водозбірно-скидну мережу каналів. 

Скидні канали старших порядків будують за дійсним пониженням 

місцевості у межах зрошення вздовж розподільних каналів. 

Скидні канали в земляному руслі розраховуємо на пропуск 

максимальної витрати, яку приймаємо реальну 0,25 – 0,50 нормальної 

витрати зрошувального каналу і на його кінцевій ділянці. Розраховану 

витрату водозбірного каналу приймаємо до 30% суми нормальних витрат 
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одночасно діючих зрошувальних каналів, що скидають воду в даний 

водозбірний канал. 

Розраховані витрати скидів з каналів і його проток приймаємо такими, 

що дорівнюють половині нормальної витрати води в каналі в місці забору[8]. 

 

 

5.6 Гідротехнічні споруди на зрошувальній, водозбірно-скидній і 

колекторно-дренажній мережі 

 

Проектування гідротехнічних споруд необхідно проводити, виходячи  

з вимог комплексного використання водних ресурсів, кооперування об’єктів 

будівництва на підставі схем розвитку і розміщення галузі водного 

господарства і схем комплексного водовикористання водотоку чи водойми. 

Тип споруди, її параметри при  компонуванні, а також розраховані 

рівні води обираємо на основі порівняння  техніко - економічних варіантів 

показників і з урахуванням : 

    - місця побудови споруд, природних умов району ( кліматичних, 

техніко - економічних, гідротехнічних, сейсмічних, топографічних); 

    - заходів, що забезпечують потрібну якість води,  збереження 

надійного санітарного режиму в водоохоронній зоні, обмеження  

потрапляння біогенних елементів із обмеженням їх кількості не вище 

гранично- допустимих концентрацій; 

    - умов постійної і непостійної експлуатації споруди; 

    - умов і методів проведення робіт, наявності трудових ресурсів; 

       - зміни термічного режиму. 

    При проектуванні гідротехнічних споруд необхідно забезпечити: 

   - надійність споруди й умов експлуатації, а також умов для 

зменшення несприятливих впливів наносів, солей, плаваючих предметів; 

   - постійне спостереження за роботою і станом споруд і 

обладнання в періоди будівництва й експлуатації; 
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   -   найбільш повне використання місцевих будівельних 

матеріалів; 

  - нормативний строк будівництва при найбільш високій ступені 

механізації роботи і найменших трудових затратах; 

   - організацію рибоохоронних заходів, збереження цінних 

сільськогосподарських земель.   

Гідротехнічні споруди на зрошуваних каналах зазвичай 

застосовуються на постійних каналах: водовипуски в  дільничні 

розподільники і в зрошувачі, а також кінцеві аварійні скидання. На 

зрошувачах такими спорудами є кінцеві скидання. Ці споруди розміщаються 

відповідно у голові і кінці каналу і будуються по розроблених типових 

проектних рішеннях (ТПР) [11]. 

   Розміщення гідрантів, засувок, скидань і вантузів залежно від 

рельєфу місцевості виконується на генплані зрошувальної мережі. 

 Гідротехнічними називають споруди, призначені для використання 

природних ресурсів (річок, озер, морів, ґрунтових вод) або запобігання 

(зменшення) шкідливої дії води на навколишнє середовище (боротьба з 

повенями, розмивом берегів, захист від селевих потоків та ін..). 

 За допомогою гідротехнічних споруд здійснюють ті або інші 

водогосподарські заходи, створюються водосховища, регулюються витрати 

та рівні води, здійснюється пропуск льоду та наносів та ін.. 

 Гідротехнічні споруди бувають різного призначення та будуються в 

різних природних умовах. 

 За родом водотоку або водойми, на якому вони побудовані, 

гідротехнічні споруди розділяють на річні, морські, озерні або ставкові, 

внутрішньосистемні або мережеві (на гідротехнічних системах) та підземні. 

 Мережеві меліоративні споруди розділяють на регулюючі (регулятори 

або шлюзи-регулятори, водовипуски, перегороджувані та скидні вододіли), 

водопровідні (дюкери, труби, акведуки, зливовідводи, та ін..) та сполучаючі 

(перепади, швидкотоки та ін..). 
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 По умовам взаємодії з водотоком або водоймою і по характеру 

виконуючих функцій розрізняють гідротехнічні споруди: 

 водопідпірні (греблі, дамби та ін..), які перегороджують водотік або 

перегороджують водосховище (наприклад, наливне), ставок та приймають 

напір води. Ділянка водотоку (водойми) вище водопідпірної споруди 

називається верхнім б’єфом, нижче – нижнім б’єфом; різниця рівнів води в 

верхньому та нижньому б’єфі безпосередньо біля споруди називаються 

напором на споруді; 

 водопровідні (канали, трубопроводи, гідротехнічні тунелі, лотки та ін..), 

що служать для подачі води до місцях споживання, наприклад із річки на 

зрошувані землі; 

 водозабірні, що служать для забору води із водотоків та водойм; 

 водоскидні (водозливи, глибинні водоскиди, водовипуски та ін..) – для 

скиду надлишків води (паводків) та корисних «попусків» в нижній б’єф, для 

підтримання необхідних санітарних умов в нижньому б’єфі, глибин для 

судноплавства та ін..; 

 регулюючі (струмененапрямлені дамби, берегоукріплювальні споруди 

та ін..), призначені для регулювання взаємодії потоку з руслом (боротьба з 

розмивами та відкладення наносів), захисти берегів від дії хвиль та течій. 

 За цільовим призначенням гідротехнічні споруди розділяються на 

споруди загального призначення та спеціального. До споруд загального 

призначення відносяться водопідпірні, водоскидні та регуляційні споруди, 

використовувані для різних галузей народного господарства та призначені 

для забезпечення необхідного підпору та ємкості водосховища, пропуск 

передбачуваного паводкової витрати та т.д.  

До спеціальних відносяться споруди, призначені для потреб однієї 

галузі водного господарства. Спеціальні споруди бувають меліоративні 

(канали, насосні станції, та ін., призначені для осушення, зрошення та 

обводнення земель); водоенергетичні (споруди гідростанцій та ГАЕС, 

воднотранспортні (канали, судноплавні шлюзи, причали, хвилеломи та ін.); 
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лісосплавні (колодо спуски, плотоходи та ін.); рибогосподарські (рибоходи, 

рибопідйомники, рибоводні ставки та ін.); для водоспоживання та 

водоскидання (водозабори, насосні станції, канали, колектори, очисні станції 

та ін.); для боротьби з повенями, селями, ерозією ґрунту (захисні дамби, 

зливостоки та ін.); для використання ґрунтових вод (підземні водозабори та 

ін.); для створення водосховищ, шламонакопичувачів (дамби, трубопроводи 

та ін.). 

 В ряді випадків застосовують суміщені споруди, які одночасно 

виконують декілька функцій, наприклад суміщені споруди ГЕС (з 

водозбірними отворами), судноплавні шлюзи – водоскиди, водоскиди, 

суміщені з водозаборами, та ін.. 

 За умовами використання річні гідротехнічні споруди розділяються на 

постійні, використовувані при постійній експлуатації, та тимчасові. При 

цьому до тимчасових відносяться споруди, використовувані тільки в період 

будівництва або ремонту постійних споруд. 

 Постійні гідротехнічні споруди розділяються на основні та другорядні. 

 До основних відносяться гідротехнічні споруди (греблі, дамби, 

водоскиди, канали, трубопроводи, водозабірні споруди, зрівняльні 

резервуари, будівлі ГЕС, ГАЕС та насосних станцій; судноплавні шлюзи та 

суднопідіймачі, рибопропускні та рибозатримуючі споруди та ін.), 

руйнування яких призводить до порушення нормальної роботи 

електростанцій, припинення або зменшення подачі води в зрошувальні 

системи, підтоплення осушуваної та затоплення обвалованої території, 

припинення або скорочення судноплавства, лісосплаву. 

 До другорядних відносяться гідротехнічні споруди (ремонтні затвори, 

струмененапрямлені та роздільні стінки та дамби, пали судноплавних 

шлюзів, берегоукріплювальні та льодозахистні споруди та ін.), 

 Постійні гідротехнічні споруди розділяють на чотири класи (I – IV). 

При встановленні класу враховують наслідки при аварії або порушені 

експлуатації споруди, оцінюють збитки народному господарству, нанесений 
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переривами в постачанні населення та підприємств водою та 

електроенергією, припиненні поливу сільськогосподарських угідь та т. п. 

 Клас основних гідротехнічних споруд комплексного гідровузла, 

забезпечують потреби декількох учасників водогосподарського комплексу 

(наприклад, меліорації, енергетики та водного транспорту), слід 

встановлювати як для учасника, показники якого відповідають найбільш 

високому класу. 

 Водопровідні споруди служать для подачі води до місць її споживання, 

наприклад із водосховища на зрошувані землі або до гідростанції. Вони 

представляють відкриті (канали, лотки та ін.) або закриті (тунелі, 

трубопроводи та ін.) штучні русла (водоводи). 

 Водопровідними спорудами на каналах називаються споруди, 

побудовані для транспортування води на ділянках перетину каналів з 

природними (балки, яри, річки, значні перевищення відміток місцевості) та 

штучними (канали, дороги, насипи та ін.) перепонами, зустрічаючими на 

трасі каналу. До них відносяться трубчаті водотоки, труби-зливовідводи, 

акведуки, селепроводи, лотки, дюкери, тунелі, а також різні водопровідні 

пристрої при будівництві інженерних споруд (труби, лотки, тунелі та ін.). 

Водопровідні споруди іноді влаштовують в комплексі з регулюючими. 

 Тип водопровідної споруди вибирають в залежності від місцевих умов, 

на основі техніко-економічного порівняння варіантів. 

 Акведуки, селепроводи та лотки 

 Акведуки – це водоводи в вигляді моста. Вони призначені для 

перекидання витрати каналу через річки, дороги, яри, суходоли та інші 

пониження місцевості. Їх будують, якщо габарит дороги, рівень води 

перетинаючого каналу або річки нижче прогонної частини акведука. Опори 

акведуків роблять аналогічні опорам, застосованим в містобудівництві. По 

суті це мости, у яких прогонною будовою служить лоток, заповнений 

текучою водою. 
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Акведуки бувають залізобетонні (монолітні або частіше збірні), 

дерев'яні, металеві та комбіновані; останні три типу застосовують досить 

рідко. 

Дюкери це напірні трубопроводи, які прокладаються під руслом каналу, 

на схилах долини або під дорогою для пропуску витрати перетинаючих їх 

каналів.  

За матеріалом дюкери можуть бути бетонними, залізобетонними, 

сталевими, дерев'яними і комбінованими.  

За умовами експлуатації і виробництва робіт дюкери можуть бути 

заглиблені в ґрунт або укладені на поверхні – варіант вибирають на основі 

технікоекономічного порівняння варіантів. 

До дюкеру пред'являються наступні основні вимоги: можливість 

регулярного огляду, ремонту та очищення споруди в період експлуатації; 

водонепроникність всіх швів; незамулюваність при пропуску малих витрат; 

відведення фільтраційних і інших вод за межі споруди. 

У гідравлічному відношенні дюкер представляє напірний трубопровід, 

і, отже, гідравлічний розрахунок його проводять як для напірної труби з 

урахуванням всіх втрат  

Швидкотоки. 

Швидкотік це облицьований лотковий або трубчастий канал постійної 

або змінної ширини з вертикальними, укісними стінками і з ухилом дна 

більше критичного. Значний ухил обумовлює бурхливий або надбурхливий 

режим руху потоку на швидкотоках. Завдяки простій, технологічній і 

економічній конструкції швидкотоки є найпоширенішими прилягаючими 

спорудами. Розміри поперечного перерізу і ухил дна швидкотоку визначають 

гідравлічними розрахунками в ув'язці з топографічними і геологічними 

умовами району їх будівництва. 

В останній час широкого поширення набули трубчасті швидкотоки з 

безнапірним режимом течії потоку в збірних або монолітних трубах. 

Застосування цих конструкцій дозволяє-практично виключити такі явища, як 
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розбризкування води з лотка, перезволоження ґрунту зворотних засипок, 

підняття внаслідок цього рівня ґрунтових вод і т.д. 

Перепади 

Перепади влаштовують в тих випадках, коли через великі ухилів 

місцевості (i>0,2) або крутих перепадів її швидкотоки виявляються 

недоцільними. Транзитна частина перепадів являє собою систему чергуються 

ділянок: горизонтальних (ступенів) і вертикальних або похилих (сполучають 

стінок). 

За кількістю ступенів розрізняють одне і багатоступінчасті перепади, 

по гідравлічним умовах роботи - відкриті (безнапірні), а також напірні і 

напівнапірному. Проточна частина перепадів може бути виконана з бетону, 

залізобетону, бутобетона, каменю, дерева, хворостяних матеріалів і ін. 

За великої протяжності траси ділянки сполучення перепад можна 

виконати у вигляді комбінованої споруди, що має одноступінчасті перепади, 

з'єднані між собою ділянками швидкоплинних каналів. 

 

5.7 Польові і експлуатаційні  дороги, лісосмуги всередині 

зрошувальної системи  

 

Під час проектування зрошуваних ділянок слід забезпечити правильне 

розміщення лісових смуг і польових доріг, щоб уникнути концентрації стоку 

вздовж їхніх меж, що призводить до утворення ярів. Агротехнічно однорідні 

ділянки своїми довгими сторонами повинні розміщуватися поперек схилів, а 

їхній основний обробіток слід проводити вздовж горизонталей. 

 Захисні лісові смуги проектуються по межах полів і ділянок, що 

окремо обробляються, для захисту полів від водної і вітрової ерозії ґрунтів та 

створення мікроклімату для сільськогосподарських культур на земельній 

ділянці. Умови їх проектування визначаються комплексним 

лісомеліоративним проектом. 
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Польові дороги проектують для узгодженого забезпечення зв'язку 

сівозмінних масивів, ділянок, які окремо обробляють, з магістральними і 

міжгосподарськими дорогами. Вони призначаються для перевезення 

вантажів, людей, сільськогосподарських машин тощо. За змістом, 

призначенням, шириною й умовами проектування польові дороги 

поділяються на основні і допоміжні; основні обслуговують більшу частину 

сівозмінного масиву або всю сівозміну і проектуються по межах полів, 

допоміжні обслуговують одне-два поля і проектуються по межах полів або 

ділянок, що окремо обробляються. Ширина основних польових доріг - 5-6, 

допоміжних - 3-4 м. 

Лісосмуги проектуються для зниження швидкості вітру, випаровування 

з поверхні поля вологи, послаблення дії суховіїв, зниження ступеня 

заростання каналу. Їх висаджують із високорослих порід дерев. Розміщують 

уздовж водозбірно-скидних і дренажних каналів, побудованих доріг, по 

краях водойми, полів сівозміни 

Лісосмуги проектуються згідно з «Рекомендаціями по проектуванню 

та вирощуванні захисних лісових насаджень на зрошених землях». Площа, 

відведена під лісосмуги, повинна складати не більше 4% від площі зрошення. 

Відстань між лісосмугами приймається в залежності від типу ґрунтів, 

розрахованої висоти порід дерев, способів та техніки поливу. При цьому 

відстань між повздовжніми лісосмугами не повинно перевищувати 800м, 

поперечними – 2000м, а на пісчаних ґрунтах -1000м. 

Відстань між основними лісосмугами приймаємо з урахуванням 

відстані дії смуг (що дорівнює 20-30–разовій висоті дерев) і вимог 

механізації поливу й обробітку ґрунту. Як правило, ця відстань складає 500-

900м. 

Лісосмуги вздовж каналів складаються, як правило, з двох, рідше – з 

чотирьох рядів дерев.   

Повздовжні лісосмуги  слід передбачати трьох, а поперечні дво 

рядними. При цьому перший ряд насаджень розміщуються на відстані 2м від 
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трубопроводу. Лісосмуги по краям зрошувальних земель необхідно 

проектувати багаторядними. 

Лісосмуги вздовж дороги розміщаються на відстані 2.5 – 3м від брівки 

кювета. 

Способи та техніку поливу захисних лісних насаджень слід 

передбачувати таким же, як і для зрошувальних сільськогосподарських угідь.  

Експлуатаційні дороги, лісосмуги всередині системи поділяються на: 

 -  міжгосподарські дороги, які служать для зв’язку господарств між 

собою, райцентром і залізничними станціями; 

  - дороги, що з’єднують  центр господарства з фермами, бригадами; 

У даному випадку ми маємо лише польові й експлуатаційні дороги. 

 Польові дороги забезпечують під’їзд до кожного поля сівозміни і 

найближчих міжгосподарських доріг.  

Експлуатаційні дороги призначені для обслуговування, утримання й 

ремонту каналів і споруд на меліоративній мережі. 

Дороги проектуються вздовж постійних каналів, розподільчих і 

польових трубопроводів, а також уздовж поливних ділянок у верхній або 

нижній їх частині. В першому випадку дорога розміщується в верхній 

частині поля без кювета з низового боку. 

 Ширина господарських доріг приймається 6,5м, польових і 

експлуатаційних – 5,0м; кювети трапецеїдального і вертикального перерізу. 

Глибина кюветів на супіщаних ґрунтах – 0,3 -0,4м, на пилуватих – 0,5-

0,6м[2]. 

 

5.8 Заходи щодо організації експлуатації 

 

Дотримання правил експлуатації згідно ст.78 ВКУ є обов'язком 

водокористувача. 
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Контроль за дотриманням водокористувачем правил експлуатації 

згідно ст. 16 ВКУ здійснюється Одеським облводресурсів (м.Одеса, 

вул.Гайдара13, тел.65-70-44). 

Умови загального водокористування згідно ст.47 ВКУ 

встановлюються розпорядником об'єкту - Ренійською сумісно з 

Болградською і Ізмаїльською райдержадміністраціями (розд.Х.п.12 ЗКУ) 

При передачі водного об'єкта зі спорудами в оренду 

водокористування населенням здійснюється на умовах, встановлених 

орендарем і погоджених з органом, який передав водний об'єкт в оренду. 

Умови водокористування повинні бути в обов'язковому порядку доведені до 

відома населення орендарем. 

Користувач зобов'язаний безперешкодно допускати на об'єкт –  

водосховище Ялпуг-Кугурлуй державних інспекторів спеціально 

уповноважених державних органів - Одеського облводресурсів і 

Держуправління екології в Одеській області. Всі споруди, устаткування й 

інші елементи комплексу, розташовані в його границях і в межах 

водоохоронної зони,  повинні підтримуватися в технічно справному стані. 

Спостереження за цвітінням води, замуленням, заростанням,   

підтопленням прибережних територій, переробкою берегів, розвитком 

мілководь і технічним станом  споруд ведеться штатними  працівниками 

служби експлуатації в порядку виконання службових обов'язків. 

Для підтримки належної якості води в озері необхідно створення 

достатньої проточності. 

Для захисту озера від замулення необхідно підтримувати в робочому 

стані лісосмуги і мулофільтри. При обстеженні прибережних смуг 

працівниками служби експлуатації повинні виконуватися візуальні 

спостереження за  підтопленням на прибережних територіях. На ділянках, де 

виявлене підтоплення, вимірюється поширення підтоплення, глибина 

залягання ґрунтових вод. Спостереження за неукріпленими ділянками берегів 
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проводиться для встановлення місць абразії й інтенсивності переробки 

берегів. 

Рекогносцирувальне обстеження узбережжя проводиться три рази за 

рік: навесні - після паводка, у середині літа і восени - перед льодоставом. 

 

Експлуатація гідротехнічних споруд 

 

Експлуатацію інженерних споруд слід вести в строгій відповідності з 

діючими інструкціями, розробленими проектними і експлуатаційними 

організаціями, а також даними „Правилами” 

Перелік об’єктів, порушення правил експлуатація яких, впливає на 

стан і використання озера наводиться в табл.1 

 

Таблиця 1 – Перелік об’єктів, порушення правил експлуатація яких, 

впливає на стан і використання озера 

 

№

 п/п 

Споруда Місце  розташування об’єкту 

1
Шлюз на каналі 

Скунда 

На відстані 12 км від м. Ізмаїл, 

145 км від гирла 

2
Шлюз на каналі 

105 км 
На відстані 29 км від м.Рені 

3
Огорджувальна 

дамба 

По північному та північно-

західному берегу озера 

 

Спостереження за станом споруд 

 

Дотримання правил експлуатації гідротехнічних споруд, систематичні 

спостереження за їх станом і своєчасне виявлення можливих порушень у 

роботі сприяє забезпеченню довговічності споруд і мінімальних витрат на 
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капремонти. Робота споруд не повинна негативно впливати на акваторію 

водосховища, берегову смугу і водоохоронну зону. 

У період експлуатації гідроспоруд регулярно повинні проводитися 

спостереження за: 

 за рівнями води в нижньому і верхньому б'єфі; 

 за осіданнями і деформаціями споруд;  

 за горизонтальним зсувом споруд; 

 за станом укосів, гребенів і їх кріплень; 

 за утворенням тріщин і станом швів; 

 за фільтрацією води через споруди й в обхід; 

 за роботою протифільтраційних і дренажних пристроїв; 

 за впливом потоків води, хвиль і атмосферних опадів; 

 за впливом льоду на споруди  (можливим зледенінням і т.д.); 

 за проходженням паводків; 

 за підтопленням і заболочуванням територій у районі споруд і по 

берегах водосховищ.  

Основними завданнями експлуатаційного персоналу, що обслуговує 

гідроспоруди, є: 

  систематичне спостереження за станом споруд; 

  забезпечення справного стану і нормальної роботи споруд; 

 здійснення профілактичних оглядів споруд, потокового і капітального 

ремонтів; 

 проведення польових робіт, камеральна обробка отриманих даних, 

систематизація та узагальнення матеріалів спостережень. 

Спостереження за гідротехнічними спорудами поділяються на візуальні 

й інструментальні. 

Візуальні спостереження полягають у періодичних оглядах споруд з 

описом їхнього стану, зарисовками і фотознімками, обмірюваннями 

помічених порушень із застосуванням найпростіших вимірювальних 
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інструментів, у проведенні планових і висотних геодезичних зйомок споруд, 

у необхідних випадках беруться проби бетону й води для аналізів. 

Натурні спостереження у період експлуатації є основою для контролю.  

Склад  спостережень, способи і терміни їх проведення визначаються 

календарними планами і місцевими виробничими інструкціями, складеними 

відповідно до проекту. Спостереження за різними явищами, що знаходяться у 

взаємному зв'язку, наприклад деформації споруд і фільтрація повинні 

проводитися одночасно. Разом з вивченням складу споруд повинні вестися 

спостереження за навантаженням, зовнішніми чинниками, що впливають на 

роботу споруд, температурою, гідравлічними умовами і ін. 

Усі зміни складу і термінів спостережень і досліджень, установлених 

календарними планами затверджуються головним інженером 

Придунайського управління каналів, захисних споруд і водосховищ. 

Результати спостережень повинні записуватися у відповідні журнали, 

оброблятися графічно, систематизуватися й аналізуватися. Якщо 

спостереженнями установлені відхилення від нормальної роботи споруд, то 

повинні здійснюватися контрольні спостереження і додаткові дослідження 

для необхідних заходів щодо приведення споруд в нормальний 

експлуатаційний стан. При проведенні спостережень і досліджень слід чітко 

дотримуватись усіх правил техніки безпеки. 

Візуальні спостереження.  Візуальні спостереження є складовою 

частиною натурних спостережень і проводяться з метою виявлення дефектів, 

що проявилися в період експлуатації споруд. До візуальних спостережень 

відносяться спостереження за загальним станом земляних і бетонних 

поверхонь, за осіданнями і тріщинами, слідами фільтрації і вилуговування, 

станом льодяного покриву, рухом шуги, льоду і т.і. Візуальні спостереження 

ведуться службою експлуатації шляхом регулярних обходів і оглядів, 

порядок і терміни яких визначаються місцевими виробничими інструкціями. 

Усі порушення, виявлені під час обходів, фіксуються на місці, а також на 

планах і розрізах споруд; при наступних обходах відзначаються зміни, що 
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сталися, у характері й масштабах деформації. Спостереження за рівнями 

води в озері здійснюються за допомогою приладів і найпростіших 

інструментів. Результати оглядів заносяться в журнал візуальних 

спостережень (форма 3-1), у якому вказуються: дата виявлення деформацій, 

місце положення (номер пікету і відстань у метрах від пікету, осі споруди), 

характер деформацій і їх розміри: довжина, ширина і глибина (для тріщин), 

площа (для обвалів і зсувів) і т.д. Одночасно робляться записи про необхідні 

заходи, терміни їхнього використання і фактичне виконання. 

Відповідальність за організацію і здійснення нагляду за станом споруд 

покладається на інженера або техніка ділянки, а за проведення огляду - на 

обхідника (спостерігача). При візуальних спостереженнях - обходах і оглядах 

огороджувальних дамб і шлюзів  необхідно стежити: 

 за загальним станом гребеня й укосів; 

 за осіданням, просіданнями, зсувами, іншими деформаціями; 

 за станом кріпленням укосів; 

 за станом зливовідвідної мережі; 

 за виходами фільтраційних вод на низовому укосі, нижньому б’єфі, в 

берегових примиканнях і в обхід водовипусків; 

 за станом устаткування гідропостів; 

 за станом берегів, схилів балок і ярів у районі споруд. 

На підвідних та відвідних каналах (протоках) шлюзів спостереження 

повинні проводитись: 

 за станом укосів і їх кріплень; 

 за замуленням і заростанням русел; 

 за примиканням каналів до бетонних споруд (шлюзів). 

Спостерігачі щоденно, а при штормах і сильному хвилюванні в озері, 

не менше 3 разів на добу повинні обстежувати стан кріплень і встановлених 

на спорудах приладів і устаткування. При візуальних оглядах кріплень 

облицювань повинні бути виявлені їхні деформації, зсуви, осідання окремих 
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 Організація і виконання обліку використання водосховища 

 

Організація і виконання обліку проводиться експлуатуючою 

організацією ПУКЗСВ на базі власних робіт і на базі робіт, що виконуються 

ДГМО за державною програмою обліку вод. 

Державна програма обліку складається зі спостережень за  рівнями 

води Дунаю в створі м.Болград, рівнями оз.Ялпуг в с.с Криничне, Озерне, 

Н.Некрасівка, щоквартальних спостережень за хімскладом води, 

температурою води на рейдових вертикалях. Необхідно залучення державних 

даних по опадах і випаровуванню по метеостанціях Ізмаїла та Болграду. 

Облік водообміну з р.Дунай здійснюється РУОС та ПУКЗСВ. Облік 

водозабору на зрошення ЗС по роботі насосних станцій, що подають воду. 

Для забезпечення повного обліку режиму необхідно відкрити 

державний водомірний пост в гирлі річки. 

Втрати на випаровування визначаються згідно «Указаниям по расчету 

испарения с поверхности водоемов» 1, 1978 р. 

Облік водообміну з Дунаєм здійснюється по гідравлічним формулам на 

базі спостережень за рівнями води. 

Облік стоку по малих річках здійснюється згідно «Наставлению 

гидрометеорологическим станциям и постам». 

Технічний і критичний контроль здійснюється Одеським 

облводресурсів. 

Матеріали спостережень за гідрометеорологічним режимом 

зберігаються в ДГМО, ПУКЗСВ, Болградському УЗС. 

Контроль за санітарно-гігієнічною ситуацією здійснюється органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби по власній програмі 

(СанПиН3907-85 і 8,8). 
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6. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Природоохоронні вимоги включають комплекс організаційно-

господарських, агролісомеліоративних, агротехнічних, лугомеліоративних і 

інших робіт, які забезпечують збереження водних ресурсів водоймища в 

кількісному і якісному відношенні, підтримують санітарну обстановку у 

водоймищі, прибережних захисних смугах і водозахисній  зоні на рівні 

діючих норм. 

 

  Водоохоронна зона 

  Водоохоронна зона водойм установлюється з урахуванням вимог 

наступних нормативних і методичних документів: 

 ВБН 33-4759129-03-92 «Проектування  упорядкування та експлуатація 

водоохоронних зон водосховищ». УНДІВЕП. 

 «Рекомендации по установлению водоохранных зон водохранилища», 

ВНДІВГ, м. Харків, 1982 р. 

 Лист Мінсільгоспу, Мінрибгоспу і Мінводгоспу СССР «О мерах по 

предотвращению попадания ядохимикатов в рыбохозяйственные 

водоемы» від 31 серпня 1979 р. 

 ДБН 360-92 «Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

 ДБН Б 2 4-1-94 „Планування і забудова сільських поселень”. 

 «Положение об охране рыбных запасов и регулирование рыболовства в 

водоемах СССР», затвердженого Радою Міністрів СРСР за № 1045 від 

15 вересня 1958 р. 

 «Правила рыболовства в водоемах р.Дунай и ее придаточной системе в 

пределах СССР», затверджених Мінрибгоспом СРСР за № 362 від 15 

вересня 1962 р. 
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 Водний Кодекс  України. 

 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення 

господарської діяльності в них" від 8 травня 1996 р. №486. 

 Відповідно до цих документів границя водоохоронної зони озер Ялпуг-

Кугурлуй повинна включати заплаву, першу надзаплавну терасу, брівки, 

круті схили і прилягаючі балки і яри. 

З метою створення і підтримки сприятливого водного режиму і 

поліпшення санітарного стану озера, захисту його від замулення продуктами 

ерозії ґрунтів, запобігання забруднення пестицидами і біогенними 

речовинами, а також запобігання інших впливів навколо озера виділяється 

прибережна захисна смуга і смуги відведення з особливим режимом їх 

використання відповідно до статей 88-91 Водного Кодексу України. 

Границі водоохоронних зон установлюються з урахуванням рельєфу 

місцевості, затоплення, підтоплення, берегоруйнування, цільового 

призначення земель. 

Внутрішньою границею водоохоронної зони згідно постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. №486 є лінія, що збігається з 

лінією мінімального горизонту води у водному об'єкті в даному випадку з 

лінією РМО, яка проходить по відмітці 1.80 мБС. 

 Зовнішньою границею водоохоронної зони є лінія, прив'язана до 

існуючого контуру сільськогосподарських угідь, доріг, лісосмуг, брівок 

обривів, балок і визначається найбільш відділеною від водного об'єкту 

лінією з включенням: 

 зони затоплення при максимальному рівні води, у даному випадку 

лінією НПР (відмітка 2.8 мБС); 

 зони прогнозованої 50- літньої переробки берегів; 

 зони ерозійної активності   (балки   стоку,   яри,   балки, що   

безпосередньо впадають в озеро); 
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 зони берегових схилів (крутістю понад 5 °С ); 

 зони санітарної охорони джерел питного водопостачання; 

 лісові насадження, у найбільшій мері виконуючі  водоохоронні 

функції; 

 зони всіх земель відводу на існуючих каналах і дамбах, але не менш 

чим 200 м від брівок каналів і дамб. 

 На землях селищ міського типа і міст водоохоронна зона 

встановлюється, як і прибережні захисні смуги з урахуванням існуючих умов 

забудови. 

Водоохоронна зона встановлюється за спеціальним проектом й 

узгоджується з органами охорони навколишнього середовища, земельних 

ресурсів, власниками землі і землекористувачами і затверджується 

місцевими органами держадміністрації. 

У водоохоронну зону включаються також території обвалованих 

масивів, що захищаються, технологічно затоплюваних з метою підтримки 

необхідного водного режиму, заплавних земель, сільських населених 

пунктів, розташованих безпосередньо на березі. 

Зовнішні границі водоохоронних зон визначаються за спеціально 

розробленим проектом. 

 Прибережна захисна смуга є частиною водоохоронної зони і являє 

собою територію строгого обмеження господарської діяльності, яка включає: 

 пляжі і берегові уступи, прибережні острови і мілини; 

 лісові смуги уздовж водосховища і протиерозійні насадження; 

 територія, що тимчасово затоплюються технологічно або паводками 

(рівнями) 50% забезпеченості; 

 зони прогнозованої 10- літньої переробки берегів; 

 яри, що активно діють; 

 територія між урізом води і захисними дамбами; 

 територія водосховища при його спрацюванні нижче НПР. 
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 Внутрішньою границею прибережної захисної смуги є лінія, що 

співпадає з меженним рівнем води, в даному випадку з лінією РМО (1.80 

мБС). 

Зовнішньою границею водоохоронної зони є лінія, що знаходиться від 

лінії урізу при НПР на 100 м, а якщо крутизна схилу більше 3 оС,  то на 200 

м. 

 На території сільських населених пунктів встановлюється тільки 

прибережна смуга, виходячи з конкретних умов планування і забудови (в 

основному ця територія обмежується першою вулицею або дорогою міського 

призначення впродовж водосховища). 

Прийнята величина прибережних захисних смуг повністю відповідає 

вимогам статті 88 ВКУ. 

На присадибних землях, що прилягають до озер Ялпуг-Кугурлуй, 

прибережна смуга встановлюється з урахуванням існуючої забудови і 

створенням алейних насаджень з деревних і чагарникових смуг по брівці 

берега.  

 Максимальна ширина водоохоронної зони  озер Ялпуг-Кугурлуй, яка 

визначена за методикою ВБН-4759129-03-05-02, може змінюватися від 2.4 до 

4.3 км. 

 Мінімальна ширина водоохоронної зони не повинна бути менше ніж 

100 м з урахуванням існування прибережної захисної смуги. 

 Винос в натуру та установка водоохоронних знаків може 

здійснюватись у відповідності з технічною документацією на улаштування 

водоохоронних зон і прибережних смуг на замовлення землекористувачів. 
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Організація господарської діяльності в межах водоохоронної зони 

 

На території водоохоронної зони обмежується: 

 будівництво нових і розширення діючих промислових, 

сільськогосподарських і інших підприємств, що негативно 

впливають на санітарно-технічний стан озера і прилягаючих до 

нього земель: тваринницьких комплексів, ферм і птахофабрик,  

складів ПММ, накопичувачі стічних вод, добрив і отрутохімікатів, 

механічних майстерень, пунктів технічного обслуговування і мийки 

техніки й автотранспорту,  улаштування злітно-посадочних 

майданчиків для заправки апаратури паливно-мастильними 

матеріалами, отрутохімікатами, а також поховання відходів 

виробництва, складування сміття, пристрій кладовищ, 

скотомогильників і т.і; 

 існуючі підприємства й об'єкти, побудовані в межах водоохоронної 

зони до її встановлення, продовжують функціонувати при строгому 

дотриманні вимог, що забезпечують належний технічний стан 

водного об'єкта – озер Ялпуг-Кугурлуй і водоохоронної зони; 

 корчування лісу і чагарників (крім потреб лісовідновлення і 

лісорозведення), переведення земель, зайнятих лісонасадженнями в 

інші категорії; 

 використання авіаобробок угідь отрутохімікатами і добривами; 

 використання пестицидів, на які не встановлені ГПК (гранично 

припустимі концентрації); 

 використання на періодично затоплюваних ділянках усіх видів 

отрутохімікатів, мінеральних добрив і біологічних препаратів; 

 внесення добрив по сніжному покриву і мерзло - поталому ґрунті; 

 скидання неочищених стоків, відповідно до  «Правил  охорони 

поверхневих вод від  забруднення стічними водами» в річки, балки  
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і яри, постійно діючі водотоки, що впадають в озера Ялпуг-

Кугурлуй. 

 В межах прибережної смуги   -   зони обмеження господарської 

діяльності додатково забороняється: 

 обробка  ґрунту,   окрім  пов'язаної  з  посадкою  лісу і 

перезалуженням; 

 зберігання  і застосування пестицидів  і добрив; 

 улаштування літніх таборів для худоби; 

 корчування лісу, дрібнолісся і чагарникової рослинності, окрім 

випадків, пов'язаних з веденням лісового господарства, рубки 

головного користування за виключенням добровільно - вибіркових 

рубок слабкої інтенсивності в зимовий період; 

 миття і обслуговування автотранспорту і техніки; 

 улаштування сміттєвих звалищ, гноєсховищ, накопичувачів твердих 

і рідких відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів 

фільтрації; 

 організація човнових причалів, окрім місць, спеціально відведених 

для цих цілей; 

 будівництво будь-яких споруд (окрім гідротехнічних, 

гідрометричних і лінійних), включаючи бази відпочинку, дачі, 

гаражі, стоянки для автомобілів. 

 Об'єкти, які знаходяться в межах прибережних захисних смуг можуть 

експлуатуватися, якщо не порушується їх режим. Непридатні для 

експлуатації споруди, а також ті, які не відповідають встановленим вимогам 

господарювання підлягають зносу з прибережних захисних смуг. 

Виконання будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових, 

сільськогосподарських і інших робіт, що впливають на стан вод, видобуток 

корисних копалин і водних рослин, прокладка кабелів, трубопроводів і інших 

комунікацій, рубання і корчування лісу і чагарників на землях водного 
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фонду, до складу яких включені акваторії водойм і річок, прибережні захисні 

смуги гідротехнічні споруди і канали, здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок видачі дозволу на будівельні, днопоглиблювальні 

підривні роботи, видобутку піску, гравію, прокладці кабелів, трубопроводів і 

інших комунікацій на землях водного фонду» розробленому відповідно до 

доручення Кабінету Міністрів України від 19 липня 1995 року за №13044/3 і 

130443/1 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за №165\1 190 від 

8 квітня 1996 р. 

Дозвіл на проведення робіт видається Одеським облводресурсів за 

узгодженням з місцевими органами виконавчої влади, охорони 

навколишнього середовища, геології, земельних ресурсів, відповідальними  

водокористувачами, власниками землі. 

 Санітарно -  захисні зони 

 На території, що примикає до водосховища, можуть бути створені 

захисні зони,  що мають на меті охорону озера,  як водного джерела для   

різних  потреб  народного  господарства,   від  забруднення  і зміни 

(погіршення) якісного складу води в озерах  Ялпуг-Кугурлуй.  

 Зона санітарної охорони джерел господарського питного 

водопостачання   повинна   встановлюватися   проектом   водозабору   

відповідно до    «Положення    про  порядок  проектування  і експлуатації зон 

санітарної охорони джерел водопостачання водопроводів господарсько-

питного призначення” № 2640-82 Мінздраву СРСР; документація по зоні 

повинна бути затверджена місцевою    Радою  народних депутатів  і  передана  

службі експлуатації. 

 Озера Ялпуг-Кугурлуй є джерелом технічного водопостачання, тому 

зони санітарної охорони не встановлені. 

 Санітарна  зона навколо озер  Ялпуг-Кугурлуй,   як  рибогосподарських 

водоймищ встановлена на відстані 500 метрів  від  урізу води в водосховищах 

при  ФНР =  3.00 м на підставі листу Мінсільгоспу, Мінрибгоспу і 

Мінводгоспу СРСР від  31.08.1972  року.  Санітарні зони навколо існуючих   
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населених   пунктів   повинні   бути розроблені окремим розділом при 

складанні проекту водосховища; спостереження за дотриманням розмірів і 

режиму в цих зонах виконуються місцевими органами. 

 Проект водосховищ з використанням акваторії озер Ялпуг-Кугурлуй не 

складався. 

 Санітарно-захисні зони розриву від  каналізаційних споруд  (у тому 

числі від  накопичувачів стічних вод) також визначаються проектом, 

спостереження   за   підтримкою розмірів і режиму цих зон здійснюється 

власною службою експлуатації. 

Попередження забруднення водосховищ 

 Загальна мінералізація води озер Ялпуг-Кугурлуй визначається в 

значній мірі мінералізацією води в р. Дунай. Істотний вплив на сольовий 

склад води в озерах надає місцевий стік, випаровування, режим щорічного 

водообміну. 

 В даний час   внаслідок   падіння   водообміну і замулення підвідних 

каналів мінералізація води озер підвищилася. 

 В результаті спорудження шлюзів-регуляторів був порушений 

природний водообмін озер з р. Дунай, що привело до підвищення 

мінералізації. По складу вода озер відноситься до гідрокарбонатного 

класу групи натрію. Загальна мінералізація води в озерах коливається в озері 

Кугурлуй в межах від 0.6 до 0.8 г/л, в озері Ялпуг в межах від 1.1 до 1.9 г/л.. 

Прогноз санітарного стану і можливої зміни якості води в озерах 

складається в процесі експлуатації. 

Критерієм забруднення води є погіршення її якості внаслідок зміни 

органолептичних властивостей і появи шкідливих для людини речовин, 

тварин, птахів, риб, кормових і промислових організмів, в залежності від 

виду водокористування. 

Придатність складу і властивостей води озера, використовуваної для 

господарсько-побутового водопостачання та культурно-побутових потреб 

населення, а також для рибогосподарських цілей, визначається по її 
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відповідності вимогам і нормативам, викладеним у Санітарних правилах і 

нормах охорони  поверхневих  вод від забруднення СанПиН № 4630 - 88.  

 Скидання стічних вод в озеро заборонене і допускається лише у 

виняткових випадках при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні 

і за узгодженням з органами державного санітарного нагляду. В цьому 

випадку нормативні вимоги, встановлені до складу і властивостей вод 

водоймищ повинні бути віднесені до стічних вод. 

Дозвіл на скидання в озеро стічних вод діючих підприємств зберігає 

свою силу протягом 3 років, після чого відпрацьований і підлягає 

поновленню. 

Нормативи якості води для водосховищ господарсько-питного і 

культурно-побутового водокористування наведені у додатку № 2 Санітарних 

правил і норм охорони поверхневих вод від забруднення № 4630-1988. 

Склад і властивості рибогосподарських водосховищ повинні 

задовольняти рибогосподарським вимогам. 

 На ділянках масового нагулу, нересту риби і розташування 

зимувальних ям спуск стічних вод забороняється. Можливість їх скидання 

поблизу даних ділянок, а також умови  змішування стічних вод з водою 

водосховища у кожному окремому випадку встановлюється органами 

рибоохорони. 

У період експлуатації на підставі спостережень за якістю води і її 

відповідності санітарним нормам, склад проектних водоохоронних заходів 

може якісно і кількісно змінюватися, доповнюватися й уточнюватися. 

 Скидання в озера виробничих, побутових і інших видів відходів, як 

правило, забороняється. 

Водойма вважається забрудненою, якщо показники складу і 

властивостей води в ній змінилися під прямим чи непрямим впливом 

виробничої діяльності і побутового використання і стали частково або 

цілком непридатними для одного з видів використання.  
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 Контроль за  якістю води  у водосховищах здійснює Придунайське 

управління каналів, органи санітарного нагляду. Крім того систематичний 

лабораторно-виробничий контроль за умовами скидання стічних вод і їх   

впливом  на якість води водосховищ здійснюється водокористувачами,  які 

мають  відповідні лабораторії. 

 На території господарств, які розташовані в зоні санітарної охорони і 

мають зливостоки із зрошуваних площ і поверхневий стік в озера, службі 

експлуатації необхідно здійснювати постійний і строгий контроль за 

правильним зберіганням і використанням добрив, щоб не допустити 

попадання у   водоймища   стічних   вод     і поверхневого стоку, насиченого 

мінеральними, органічними добривами і пестицидами. Стоки тваринницьких 

ферм  повинні  бути  ізольовані від водосховища. 

 Одним з джерел забруднення оз. Ялпуг-Кугурлуй є стік річок Ялпуг і 

Карасулак, які впадають в озера. Зважаючи на відсутність централізованої 

каналізації  в  населених пунктах контролю за стоками немає. При виявленні 

надходження шкідливих речовин з прилеглих територій служба  експлуатації 

водосховищ організовує контроль за – агротехнікою і агрохімією і за межами 

санітарної зони. 

 Роботи на  акваторії озер 

  Для підтримки належної якості води  в озерах необхідне 

створення достатньої    проточності  з річним  водообміном.   

 Площа  мілководь на озерах  Ялпуг-Кугурлуй складає близько 28% 

акваторії озер, але їх обвалування неможливе, оскільки озера є риботоварною 

водоймою і місцем гніздівля багатьох видів пернатих.  Вся мілководна 

частина озер заросла очеретом  і зануреною рослинністю. Остання має  

комплексне   значення (санітарно-біологічне, рибогосподарське), оскільки 

дає порівняно мало органічних  залишків, збагачує донні відкладення  

детритом  і  киснем,    які мають кормове значення для безхребетних та риб. 

В осінній період необхідно часткове осушення мілководь озер для 

відтворення субстрату. 
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.  Заходи щодо попередження замулення озер  

 Однією з основних задач експлуатації озера є оберігання регулюючої  

ємності   від   замулення, заростання і «цвітіння» води. Спостереження за   

озером   повинні бути організовані протягом всієї експлуатації. До складу 

експлуатаційних спостережень за станом життя замулюваних водосховищ 

входять спостереження за рівнем озера і твердим стоком, переробкою берегів  

і заростанням, повним і  регулюючим об'ємом водосховища. Методика 

проведення спостережень вибирається виходячи з наявної вимірювальної 

апаратури,  відповідно до вимог «Наставления гидрометеорологическим 

станциям и постам». Результати вимірювань   вносять   в   журнал   

технічного   стану   озера. Рівень води в озері визначається безпосередньо в 

районі підпірних споруд по водомірних рейках або самописцях рівня. 

 Одним з головних показників  замулюваного озера є зміна його 

регулюючої   ємності,   яка   фактично визначає   експлуатаційні можливості   

по  регулюванню  стоку  за  різних умов роботи озера. Динамічну регулюючу 

ємність визначають спеціальними промірами з нівелюванням рівнів  води. У 

журнал технічного стану озера заносять результати всіх оглядів і промірів, 

плани заходів щодо збереження регулюючої ємності і очищення озера від 

наносів,  звіти про виконання заходів і їх ефективності і інші відомості  

експлуатаційного   характеру,  не передбачені   у складі періодичних  

спостережень. Форма журналу не регламентується. 

 Основними причинами, які приводять до інтенсивного замулення озера 

можуть бути: 

 пропуск більшої частини рідинного стоку,  особливо паводкового,  

через наповнене озеро; 

 акумуляція  в  озері всього твердого  стоку проток,  особливо тих, що 

впадають безпосередньо в чашу водоймища; 

 ерозія території, прилеглої до водоймища; 

 переробка берегів; 
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 недотримання заданих режимів і спрацювання озера в роки різної 

водности. 

До можливих   заходів   щодо   запобігання   замулення   озера 

відносяться: 

 пропуск не регульованої озером частини стоку (особливо в паводок при 

високих мутностях потоку) при знижених рівнях води або в обхід озера; 

 регулювання зосереджених пропусків з озера; 

 акумуляція   твердого  стоку   в  спеціально  влаштованих  ємностях 

наносів по чаші озера; 

 підтримка (або створення) в робочому стані водозахисних смуг і 

мулофільтрів; 

 механічне розчищання водосховища від відкладення наносів. 

  Вибір того або іншого заходу щодо продовження терміну замулення і 

підтримки регулюючої ємності озера визначається техніко-економічним 

порівнянням і конкретними умовами експлуатації. 

 Проводити   необхідні   меліоративні   роботи   у випадках, коли розмив 

і обвалення берегів дають значну кількість наносів. До складу меліоративних 

робіт входять: 

 збереження лісового покриву на схилах гір в межах водозбірної площі 

озера, залісення схилів; 

 терасування  схилів, проведення  оранки   по  схилу з горизонтальним  

розташуванням борозен; 

 боротьба з    селевими   виносами   за допомогою   улаштуванням   

запруд, закріплення укосів; 

 видалення наносів механічним способом із застосуванням землесосних 

снарядів, землечерпалок або гідравлічним способом із застосуванням 

механічних розпушувачів відкладень. 

 

Боротьба з підтопленнм земель 
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 Спостереження за проявом підтоплення територій прилеглих до 

водосховища, ведуться службами експлуатації. 

 При обстеженні    водозахисних   прибережних  смуг співробітники 

служби експлуатації  озера проводять візуальні  спостереження  за проявами 

підтоплення на прибережних територіях. На знайдених місцях підтоплення 

служба    експлуатації   озера   організовує   і   проводить детальне  

обстеження: вимірює розповсюдження підтоплення і глибину і інформує про 

це землекористувача. Неприпустимо підтримування високих рівнів в 

зимовий період оскільки це сприяє підтопленню. Основною умовою 

боротьби з підтопленням земель є збереження встановленого «Правилами» 

режиму експлуатації. 

Заходи щодо боротьби з переробкою берегів і ерозією ґрунтів 

Спостереження за неукріпленими ділянками дамб озера проводяться з 

метою встановлення місць абразії, підтоплення, затоплення й інтенсивності 

переробки берегів. 

 За даними рекогносцирувального обстеження встановлено, що озеро 

Кагул  найбільш зазнаю берегоруйнування в районі с.Нагірне і Лимарське. В 

районі цих сел рекомендується проводити спеціальні стаціонарні 

спостереження за переформуванням берегів. Склад спостережень за 

процесом переформування берега викладений в «Наставлении 

гидрометеорологическим станциям и постам», випуск 7, ч.1 (3 видання, глава 

13). 

Заходи щодо боротьби з ерозією ґрунтів і утворенням ярово-балкової 

мережі включають: 

 попереджувальне уполажування укосів, засів укосу спеціальними  

травами чи одернування. Посів трав дозволяє при найменших 

витратах забезпечувати кріплення укосів досить великої крутості. 

Одернування поверхонь природним дерном доцільне  на невеликих  

площах,  там,  де  необхідно  створити  захист у найкоротший термін, 
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а також при ремонті поверхонь, зруйнованих зсувними явищами 

(закладення тріщин, виїмок, поглиблень і ін.); 

 зміцнення схилів в'язкими матеріалами з просоченням ґрунту 

бітумною емульсією. Як єднальні матеріали можуть бути застосовані 

цемент, бітум, латекси, різні бітумні емульсії; 

 покриття берега хворостяним вистиланням, тинами, фашинами чи  

дерев'яними кріпленнями;  

 відсипання кам’яного накиду без підготовки його підстави і зведення 

додаткових кріплень на стику його з прибережною мілиною. Це 

кріплення може служити декілька сезонів; 

 відсипання піщано-гравійної суміші з ухилом 1.5-2.0 в поєднанні з 

поперечними бунами з негабаритного каменя. Таке покриття добре 

гасить хвилювання і регулює уздовж берега рух наносів; 

 засів території, що руйнується, зміцнювальними травами; 

 систематичний нагляд, догляд і ліквідація вибоїн і вимоїн, що 

утворилися після злив і сніготанення; 

 улаштування в ярах та балках спеціальних споруд (запруд, 

ступінчастих перепадів, швидко токів і т.і.) 

 Заходи щодо запобігання розмиву й обвалення берегів розробляються 

окремим проектом. 
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7. ЗАХОДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

1.Організаційні  і технічні  заходи для створення безпечних умов 

праці, інструктаж і навчання робітників безпечним методам роботи, контроль 

за виконанням експлуатаційними працівниками правил і інструкцій з техніки   

безпеки   складає   начальник  і   головний  інженер експлуатаційної 

організації. 

2.При експлуатації повинні дотримуватися правила техніки безпеки 

(ПТБ), передбачені нормативними документами. 

3.На підставі діючих нормативних документів по техніці безпеки 

розробляються інструкції з техніки безпеки споруд гідровузла з урахуванням 

місцевих умов. 

4.Кожен працівник  зобов'язаний знати  і виконувати діючи  правила 

техніки безпеки на своєму робочому місці і негайно повідомляти 

вищестоящому керівнику про всі несправності і порушення, що 

представляють небезпеку для людей чи для цілісності споруд і устаткування. 

5.Робітники, що вперше приходять на роботу,  можуть  бути  допущені  

до  роботи  тільки  після проходження ними: 

 вступного (загального) інструктажу з техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

 інструктажу з техніки безпеки безпосередньо на робочому місці, що 

повинний проводитися також при кожнім переході на іншу роботу або при 

зміні умов роботи. 

Повторний інструктаж для всіх робітників повинний проводитись не 

рідше одного разу в 3 місяці. Проведення інструктажу реєструється в 

спеціальному журналі. 

6.У випадку виникнення умов, що загрожують життю або здоров'ю 

працюючих, виконання робіт припиняється і робиться відповідний запис у 

журналі. 
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7.Відповідальність  за нещасні    випадки  і  професійні  отруєння, що 

сталися на виробництві, несуть адміністративно-технічні працівники, що не 

забезпечили дотримання ПТБ і промислової санітарії і не прийняли 

необхідних мір для запобіганню їх порушень. 

8.Кожен  нещасний випадок  і  кожне   порушення   ПТБ   повинні  

ретельно розслідуватися, виявлятися причини і винуватці їх виникнення. 

Повинні бути прийняті заходи для запобігання подібних випадків. 

9.При проведенні сторонніми організаціями будівельно-монтажних чи 

ремонтних    робіт    на    діючих    спорудах  повинні складатися погоджені   

заходи    щодо    техніки    безпеки,    виробничої санітарії і пожежної 

безпеки, а також по взаємодії будівельно-монтажного, ремонтного й 

експлуатаційного персоналу. 

10.Територія риборозплідника повинна бути упоряджена, озеленена, 

забезпечена зовнішнім освітленням. До всіх   вузлів   і   гідроспоруд 

необхідно   забезпечити безпечний доступ, як у нормальних умовах 

експлуатації, так і у випадках замету споруд снігом і ін. 

11.Робітники зобов'язані дотримувати встановлені правила поводження 

з машинами, механізмами, інвентарем, користатися видаваними засобами 

індивідуального захисту, строго дотримуватись інструкції і правил техніки 

безпеки і внутрішнього розпорядку. Забороняється виконувати роботи на 

несправному устаткуванні, при знятих чи несправних огородженнях при 

відсутності захисних засобів і в інших умовах, які загрожують їх життю чи 

здоров'ю. Інструменти, використовувані в роботі повинні бути справними. 

  12.Насипи пісків, гравію, щебеню й інших сипучих матеріалів повинні 

мати укоси з  крутістю, що  відповідає  куту  природного  укосу для даного  

виду   матеріалів чи повинні  бути  обгороджені  міцними  підпірними 

стінками. Забороняється брати з насипу сипучі матеріали шляхом підкопу. 

Пилоподібні матеріали слід зберігати в бункерах, ларях і інших закритих 

ємкостях, приймаючи міри проти розпилення при завантаженні і 

розвантаження. 
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13.Під   час   льодоходів   і   паводків   по   всій   дамбі обвалування 

необхідно встановлювати цілодобове чергування. Особлива увага повинна 

бути приділена водовипускам і водопостачальним насосам. 

14.Крім робочого освітлення повинне бути передбачене аварійне 

освітлення переносними акумуляторними ліхтарями.  

15.Службове    приміщення    для    експлуатаційного    персоналу    

повинне    бути обладнано засобами зв'язку (телефон, радіо). 

16.Усі   працівники   служби   експлуатації   зобов'язані   вміти   

плавати, користатися весловими човнами,  знати правила порятунку 

потопаючих і вміти надавати першу допомогу потерпілим при нещасних 

випадках. Особи в нетверезому стані до роботи не допускаються. 

17.При роботі восени і провесною при температурі повітря менш  10  
оС,  а на виході дренажних вод - цілий рік, перебування людей у воді 

дозволяється не більш 10 хвилин з наступним перевдяганням і обігрівом не 

менш 1 години. 

18.Загальні заходи щодо попередження нещасних випадків при 

проведенні гідрометричних робіт полягають у наступному: 

 гідрометричні    створи    повинні    бути    обладнані    відповідно    до 

вимог    безпеки    провадження    робіт,    забезпечені    необхідним 

інвентарем для запобігання нещасних випадків, для порятунку на воді, а 

також придатними  аптечками  і  необхідним  набором  перев'язного  

матеріалу і медикаментів; 

 при крутих і стрімчастих берегах підходи до місць спостережень 

необхідно  обладнати сходами і поручнями або іншими пристосуваннями, що 

забезпечують безпечний спуск до річки, водоймища чи каналу, особливо в 

зимовий час при снігопадах, заметілях і ожеледі; 

 при проведенні спостережень і робіт, зв'язаних з використанням 

плавучих засобів, усіх видів гідрометричних переправ, спостережень і робіт з 

льоду, робіт поблизу крутих і стрімчастих берегів на усіх виконуючих роботи 

повинні бути надіти надувні рятувальні жилети; 
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 до роботи спостерігачів і тимчасових робітників на гідропостах варто 

залучати осіб переважно з числа місцевого населення, які вміють добре 

керувати човном. 

19.У випадку аварії всі учасники робіт повинні виконувати наступне: 

  не плисти від дерев'яного, гумового чи надувного човна, що 

перекинувся, до берега, а триматися за човен і разом з ним підпливати до 

берега; 

 звільнитися від усіх зайвих предметів і одягу, який можна 

скинути з себе; 
 якщо з берега організується діюча допомога, то не квапитися доплисти до берега, а берегти 

сили, намагаючись підтримуватися на плаву; 

 у човен, що підійшов на допомогу, влазити з носа чи з корми, а не 

з борта, щоб не перекинутися; 

 при провалюванні під лід, якщо в руках немає дошки, рейки, 

жердини і т.д. широко розкинути руки, щоб не піти під лід. Вилазити на лід, 

потрібно, упираючись на протилежний край ополонки. Вибравшись на лід, не 

встаючи на ноги повзти до берега. 

 

Правила користування човнами і катерами 

 

20.Човни і катери повинні мати справний корпус, не мати течії нижче 

ватерлінії. 

Човни і катери повинні бути обладнані моторами, кочетами, веслами, 

якорями, баграми, канатами, засобами водовідливу, ремонтним  

інструментом для двигуна, рятувальними засобами - колами і нагрудниками, 

вогнегасниками і т.п. 

21.При роботі на воді з човнів їх необхідно закріпити якорями, які 

повинні мати ланцюги і троси. Забороняється кріпитися мотузками або 

канатами. 
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При користуванні катерами і човнами не допускається їх 

перевантаження. 

Вантажопідйомність   і чисельність пасажирів   указується   на   борті   

човна написом олійною фарбою. 

 22.При роботі на воді з наплавних засобів не дозволяється брати 

сторонніх осіб і дітей. 

 23.Під час роботи люди повинні рівномірно розподілитися по човну. 

Бажано виконувати роботи в сидячому положенні. 
Правила роботи з натягнутим через водойму тросом 

25. Устаткування для кріплення натягування троса - стовпчики, 

лебідки, комір, трос - повинні бути надійними. 
 26. Усі роботи на воді з тросом необхідно виконувати в денний час.  Не дозволяється робота в нічний час при дощі і 

туманах. 

 27.При   натягуванні   трос  повинний   змотуватися   з   барабана, що   

легко   обертається. Натягнутий трос не повинний торкатися води. 

 28.Виробництво  промірів дозволяється,   коли   на   людях   

(робітників) надіти прогумовані костюми або водонепроникні фартухи. 

 29.При проведенні промірів наміткою в човні повинно знаходиться не 

менш 2-х осіб - один на веслах, інший - у намітки. Забороняються проміри 

наміткою на глибинах більш 4 м. 

 30.При проходженні паводка через споруди забороняється проведення 

яких-небудь робіт у нижньому б'єфі. Усі ремонтні роботи зі споруд повинні 

бути довершені до початку паводка. 

 31.Ремонт окремих конструкцій гідротехнічних споруд під час 

паводка здійснюється спеціальними  аварійно-ремонтними    бригадами,    

створеними заздалегідь, що пройшли інструктаж і перевірку знань безпечних 

методів роботи. 

Роботи аварійно-ремонтних бригад повинні проводитись під 

безпосереднім спостереженням відповідальних інженерно-технічних 

працівників з дотриманням усіх ПТБ, обумовлених характером робіт. 
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Висновки 

 

Джерелом зрошення сівозмінної ділянки є озеро Ялпуг. Рівневий режим його 

визначається режимом поповнення з р. Дунай, припливом річок Ялпуг і 

Карасулак, водозабором на пунктах зрошення й водозабезпечення, 

випаровуванням з водної поверхні й  обмежений відмітками НПР й РМО.  

Придунайське озеро Ялпуг має велику ємність порядку 900 млн3 та площу 

дзеркала 297км2 Загальною екологічною складовою та основним критерієм 

залежності екологічної обстановки у водосховищі є його рівневий режим.  

Система, що складається із двох озер - Кугурлуй і Ялпуг, розділених 

земляним насипом автодороги Рени-Ізмаїл з наявністю мостового отвору в 

ній, трьома каналами зі шлюзами (Скунда, 105-й км і Репіда), з'єднується з 

річкою Дунай, що служить основним джерелом водообміну в озері. Через 

протоку Тобачелло оз.Кугурлуй пов'язане з оз.Картал. Режим роботи 

водойми визначається експлуатаційними вимогами, які регламентуються 

відомчими нормативними документами. Суть цих вимог полягає в 

необхідності наповнення водойми до початку вегетаційного періоду (і, 

частково, на початку його) до оцінки нормального підпертого рівня (НПУ), 

який повинен складати-2,8м БС. 

Потім водойма, аж до вересня-жовтня, перебуває у фазі простою, коли вода, 

акумульована в ній, витрачається в основному на випаровування, а також 

різні види господарського водоспоживання. Річка Дунай найчастіше в цей 

період має рівні, не перевищуючі рівні води в озерах Кугурлуй і Ялпуг. Це 

значить, що додаткове заповнення втрат води з водойми за рахунок стоку 

р.Дунай самопливним шляхом практично неможливо. Проте зменшення 

обсягу води в озерах сприяє збільшенню її мінералізації. 

Головною причиною незадовільної якості води в озері можна вважати 

низький коефіцієнт водообміну та невідповідність   рівнів  води на сучасному 

стані в озері, які не відповідають даним батиметрічної зйомки проведеної у 
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80-х роках. Основна причина цього є замуленість дна озера, особливо в 

північній його частині.  Враховуючи ряд факторів різних галузей народного 

господарства режим водообміну приймається не за Правилами експлуатації 

водосховища, а за рішенням міжвідомчої наради. Ще один фактор, що 

впливає на низький коефіцієнт водообміну –це берегоруйнуючі процеси при 

високих рівнях води (які необхідні для якості) та хвильових нагонів. 

В зв’язку з імовірністю випадків, коли р.Дунаю не перевищує рівень води 

оз.Ялпуг-Кугурлуй, то необхідно бути готовим до примусового наповнення, а 

насамперед для компенсації випаровування, за рахунок існуючої  насосної 

станції на протоці Репіда (НС Репіда), яка в зв’язку з невисокою питомою 

вагою електроенергії надасть дієву допомогу щодо недопущення критичного 

стану при низьких рівнях води р. Дунай та високих об’ємах випаровування 

Можливість наповнення водойми самопливом до рівня НПР та спрацювання 

до РМО  залежить від режиму рівнів р.Дунай.  

Гідрохімічний режим озера Ялпуг в основному залежить від ступеня 

наповнення та спрацювання озера, який в свою чергу лімітується  його 

корисним об’ємом  та динамікою рівнів р. Дунай. В зв’язку з цим не завжди 

вдається забезпечити необхідні об’єми води в озері та оптимітизувати 

мінералізацію. 

Окремо необхідно зазначити, що одним із значних важелів щодо 

екологічного стану оз.Ялпуг є вплив води р. Карасулак та р. Ялпуг завдяки їх 

високої мінералізації та забруднення, особливо р.Ялпуг (до речі 90 % басейну 

річки знаходиться на території Молдови). Якісний стан води цих річок 

значно впливає на північну частину даного водного об’єкту, що в свою чергу 

в результаті згінно-нагінних явищ розповсюджуються і досягають значної 

частини озера. 

Значний вплив на екологічний стан озера має також поверхневий стік з 

басейну самого озера, тому необхідно вирішувати питання на всіх рівнях як 

загальнодержавних, так і місцевих щодо виносу в натуру прибережних смуг і 
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проведення конкретних заходів за веденням господарської діяльності в 

водоохоронних зонах. 

Також на нашу думку є досить важливим посилення роботи в рамках 

міжнародної угоди між урядом України та Молдови щодо посилення 

співробітництва з покращення стану водних об’єктів. 

.Загалом стає питання щодо розробки на державному та регіональному, а 

можливо і міжнародному рівні комплексної програми щодо оздоровлення 

оз.Ялпуг  та розробці заходів щодо оздоровлення як самої акваторії озера, так 

і всього басейну. 
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