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ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАНIUI
на розробку Програми <<СтвореншI природно-штrIного бiомелi оративного

комплексу для забезпеченIuI ефективнот експrryатацii Нерушайського
водосхоВища КiлiйськогО мiжрайоНногО управлiНнrl водного господарствд1)

Розробник проекту: HlI ДЕРЖВОДЕКОЛОГШ

оцiнка економiчних та соцiальних втрат вiд заростання водною
рослиннiстю Нерушайського водосховища Кiлiйського мiясрайонного

управлiння водного господарства

Вiдпсlвiдно до Акту обстеження Нерушайського
водосховип{е е наливним. Подача води здiйснюеться з р. [унай
мiжколгоспний та .щунайський. Пiдйом води здiйснюеться за допомогою
насосних ст,анцiй Кiлiйського МУВГ.

Неруrшайського водосховище утворюсться гiдровузлом у складi
наступних споруд: гребля, паводковий водоскид, донний водоспуск,
водотранспор]уючий канал, водозабiрна споруда, огородх(ув€tльнi дамби.

пiд чzrс обстеженнrI водосховища виявлено заростi очерету звичайного та
значну час]гину мiлководдя, яка добре прогрiваетъся в лiтню пору i мае
уповiльнени:й водообмiН, Що сприяе,,цвiтiнню'' води.

надмi;рне заростання водосховища шкiдливо впливас на технiчний стан
гiдротехнiчних споруд та насосно-силового обладнання насосних станцiй.

За лiтtэратурними даними (Тортик, 200з), загzшьна мiнералiзацiя води у
НеРУШаЙСЬКОМУ ВОДОСхоВищi становить вiд 800 до 1200 _мг/дмЗ. показано, що

водосховищ&,

через канали

а



мlнералlЗацш води досяга€ максимzlльних величин при вiдсутностi н€ц1ежного

водообмiну.

заростання водосховища водною рослиннiстю щорiчно приводить до

таких негативних наслiдкiв:

зменшусться пропускна здатнiсть

збiльшення витрат електроенергiТ для

водокористувачiв;

гiдровузла водосховищ1 що вимагае

забезпечення достатнiм обсягом водI

насосних станцiях.

- виникае iнтенсивне заростаннrI водозабiрних споруд, що потребуе витрат

робочого часу для iх очистки. Як правило, при заростаннi водозабiрних споруд

збiльшуються витрати електроенергii при перекачцi води з водойм у
зрошув€tllьнi системи;

- BapTicTb електроенергii зроста€, а це означае, що при заростаннi водосховища

водною рослиннiстю збiльшуються витрати на електроенергiю на ycix насосних

станцiях;

заростання водосховища та цвiтiння поверхневих вод призводить до

погiршення якостi води;

- за pik для водопостачання забирасться значна кiлькiсть води, Що вимагае

збiльшення тарифiв для населення та суб'ектiв господарювання, що визивае

соцiальну напруженiсть та проблеми з оплатою за подану воду;

- Враховуючи, що Кiлiйське мiжрайонне управлiння водного господарства

забезпечуе водою споживачiв у великих обсягах, втрати вiд заростання водних

об'ектiв значнi, а розчистка вiд рослинностi механiчними засобами,

враховуючи ix обсяги, кiлькiсть та витрати на придбання спецiагrьноi технiки та

пztльного стають нере€rльними.

У складi програми будуть визначенi yci втрати вiд заростанЕя

водосховища та визначено економiчний ефект вiд застосування

бiомелiоративних заходiв по ix пiдтриманню без заростання.



Оцiнка стану Нерушайського водосховпща Кiлiйського МУВГ

1. Абiотичнi складовi

1. 1. Характеристика сучасного гiдрологiчного режиму.

1.2. оцiнка чинникiв, що визначають ефективнiсть подачi води.

1.З. Встановлення основних характеристик погiршення об'емiв прокачуваноi

води.

1.4. ОцiНка можливих гiдрофiзичних, геоморфологiчних змiн, що виникJIи в

процесi експлуатацii.

1.5. Гiдрохiмiчний режим, як абiотичний чинник, що визначас функцiонування
водосховищо, та його ключовi складовi:

- динамiка г€вового режиму (BMicT iYо насичення О2, СО2, рН);

- бiогеннi елементи: неорганiчнi сполуки азоту (N}I4*, NOZ-, Nоз-, сумарний N),

фосфор фосфатiв (РО.'-), заrriзо (F.'*);

- оцiнка балансу органiчних речовин: бiхроматна окислюванiсть (Бо),

перманганатна окислюванiсть (ПО).

2. Бiологiчне рiзноманiття водноi флори i фауни

2.1. OcHoBHi екологiчнi групи водоростей що формують бiорiзноманiття

альгофлори : фiтопланктон, фiтоепiфiтон, ф iтоперифiтон :

2.|.|. Таксономiчне рiзноманiття водоростей на рiзних рiвнях систематичноi

icpapxii (вiд виду, внутрiшньовидового таксону - до систематичного

вiддiлу).

2.t.2. Кiлькiсне рiзноманiтгя водоростей (за чисельнiстю i бiомасою) i
структурна органiзацiя ix домiнуючих комплексiв.

2.1 .З . ОСОбливостi просторово-часовоi динамiки водоростевих угруповань.

2.|.4. Оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв водоростей рiзних
екологiчних груп.
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2.|.5. Розрахунок потенцiйноi рибопродуктивностi за фiтопланктоном та

розробка методики i ii практичний розрЕlхунок за фiтоепiфiтоном,

фiтоперифiтоном.

2.2. Вищi водянi рослини:

2.2.|. Таксономiчне рiзноманiття вищих водяних рослин.
2.2-2. Ранжирування рiзноманiття вищих водяних рослин за екологiчними
групами: повiтряНо-водянi рослини, рослинИ з плаваЮчим листям, зануренi

рослини.

2.2.з. Кiлькiсний розвиток i домiнуючий комплекс вищих водяних рослин.
2.2.4. ПрОсторово-часовий розподiл вищих водяних рослин.
2-2.5- Кiлькiсне спiввiдношення надводноi, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси

рослин рiзних екологiчних груп.

2.2.6. Оцiнка iнтенсиВностi продукцiйних процесiв вищих водяних рослин.
2.2.7. Розробка методики та практичне визначеннrI потенцiйноi

рибопродуктивностi фiтофагiв за вищими водяними рослинами.

2.3. Безхребетнi водноi товщi, дна i обростань:

2,3.1. Таксономiчне рiзноманiття водних, донних, перифiтонних безхребетних

(зоопланктон, зообентос, зооперифiтон).

2.з.З. Просторово-часовий розподiл безхребетних водноi товщi, дна i обростань.

2.з.4. Оцiнка продукцii безхребетних рiзних екологiчних груп.

2.з.5. Оцiнка потенцiйноi рибопродуктивностi за основними екологiчними

групами безхребетних:

- планктонними формами: коловертки, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;

- MiKpo-, мезо-, макрозообентосом (загальний i ,,м'який'' зообентос);

- зооперифiтоном фозробка методики та практичний розрахунок).

2.4. Рибllичо-бiологiчна характеристика iхтiофауни :

2.4.1. Срасний стан рiзноманiття аборигенноi iхтiофауни.



2.4.2. Кiлькiсна характеристика (чисельнiсть, бiомаса), домiнуючi комплекси

риб.

2.4.З. Екологiчне рiзноманiття риб (поширення, типи живлення,

спiввiдношення: мирнi - хижi риби, розмноження).

2.4.4. Оцiнка рибних запасiв та ik ранжирування на промисловi, магrоцiннi i

cMiTTeBi види.

2.4.5. Опис бiотопiв i оцiнка ix екологiчного стану для нересту, наryлу, мiграцiТ

риб.

2.4.6. Встановлення потенцiйноТ рибопродуктивностi iхтiофауни водних

об' eKTiB Кiлiйського МУВГ.

3. Оцiнка бiопродукцiйного потенцiалу екосистеми водних об'еrсгiв як

енергетичного базису KopMoBoi бази риб:

3.1. Дя аборигенних видiв риб, що формують сучасну iхтiофауну;

3.2. [ля потенцiйних видiв-вселенцiв.

4. Аналiз таксономiчного рiзноманiття i структури флори i фауни на

Знаходження видiв, занесених до Червоноi Книги, i угруповань рослинного
cBiTy, занесених до Зеленоi Книги Украiниl що вегетують у водоймах.

5. Встановленця основних бiологiчних загроз ефективнiй експлуатацii та

формування якостi води Нерушайського водосховища

5.1. Загроза,,цвiтiння" води водоростями рiзних систематичних вiддiлiв.

5.2. Оцiнка структури та кiлькiсного розвитку

вкJIючаючи i багатоклiтиннi нитчатi форми.

5.3. Формування бiоперешкод, зумовлених iнтенсивним розвитком домiнуючих

видiв вищих водних рослин рiзних екологiчних груп (повiтряно-водянi, з

плаваючим листям, зануренi).

5.4. Оцiнка спiввiдношення надводноТ, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси вищих

водоростевих обростань,

водних рослин у формуваннi бiоперешкод режиму експлуатацii водойм.



5.5. Бiоперешкоди, зумовленi розвитком молюскiв роду Dreisseпa

(D. polymorpha, D. bugeпsl's) чи iнших видiв фауни, що можуть вегетувати у
водоймах.

6. Розробка наукових засад та практичного впровадження природшо-

штучного бiомелiоративного комплексу шляхом рибничо-бiологiчного
обrрунryвання на зариблення Нерушайського водосховища Кiлiйського

мувг

6.1. Встановлення видового скJIаду, оптим€lльних розмiрних i вiкових

характеристик, спiввiдношення рiзних трофiчних груп риб-вселенцiв:

6.1.1. Реiнтродукцiя зникJIих цiнних аборигенних видiв риб .Щунаю.

6.Т.2. Вселення осетрових видiв риб, як прiоритетний природоохоронний шuIях

вiдновлення рiзноманiття червонокнижних риб УкраiЪи.

6.1.3. Вселення планктонних фiтофагiв, зоофагiв, ix гiбридiв

6.1.4. Iнтродукцiя риб-споживачiв вищоi водяноТ рослинностi.

6. 1.5. Вселення риб-бентофагiв, зокрема молюскоiдiв.

6.2. Встановлення наукових i практичних засад формування оптимальноi

видовоi, вiковоi, розмiрноi, статевоi, трофiчноi структури iнтродукованоТ

iхтiофауни для забезпечення ефективноi експлуатацii водойм та отримання

максим€lльного мелiоративного ефекту.

6.З. Розробка необхiдних бiоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,

збереженню та oxopoHi iнтродукованоi iхтiофауни як безпосередньоi складовоi

природно-штучного бiомелiоративного комплексу.

6.4. Встановлення наукових та практичних засад вилучення старших вiкових

груп гiдробiонтiв. Технологiя побудови, обслуговування i ремонту знарядь

лову.

7. Нормативно-правове забезпечення збереження

бiомелiоративного комплексу.

розвитку



7.|. На базi законiв УкраТни, вiдомчих iнструкцiй та дiяльностi мiсцевих

органiв самоврядування забезпечити необхiдну правову пiдтримку в cTBopeHHi

й оптимaльному функцiонуваннi природно-штrIного бiомелiоративного

комплексу в системi експлуатацii Нерушайського водосховища Кiлiйського

мiжрайонного управлiннrl водного господарства.

7.2. Посилення правових засад щодо утримання Нерушайського водосховища

Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного господарства як джерела

водопостачання.

8. Розробка заходiв щодо збереження осетра росiйського та стерлядi, якi

передбачаються для зариблення у складi бiомелiоративного комплексу як

червонокнижних видiв риб Украiни.

9. Економiчний ефекг впровадження природно-штучного

бiомелiоративного комплексу

9.1 Розробка методологii, ii основних критерiТв для оцiнки ефективностi

функцiонування Пiонерного проекту, яким е природно-шт1^lний

бiомелiоративний комплекс.

9.2. Розрахунок економiчного ефекту за рiзних рибничо-бiологiчних методiв

зариблення.

9.3. Встановлення спiввiдношення мiж ефективним функцiонуванням водних

об'ектiв i оптимальною розмiрною i вiковою структурою iнтродукованоi

iхтiофауни та впровадження економiчних важелiв для отримання

рибогосподарського економiчного ефекту.

9.4. Розрахунок економiчного ефекту покращення якостi води, що надходить до

водокористувачiв, за рахунок функцiонування природно-шт)пного

бiомелiоративного комплексу.

9.5. Прогноз багаторiчноi економiчноi ефективностi експлуатацii

Нерушайського водосховища пiсля впровадження природно-штrrного

бiомелiоративного комплексу.



10. Науково-технiчний супровiд створення та експлуатацii природно-

штучного бiомелiоративного коlчIплексу фахiвцями IЦI
ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ
10.1. Створення Концепцii, мети, основних завдань, Програми комплексних

НаУКОВих дослiджень основних компонентiв бiорiзноманiтгя, екологiчного

сТанУ, якостi води та мiнiмiзацii бiологiчних загроз експлуатацiТ Нерушайського

водосховища Кiлiйського МУВГ.

10.2. Визначення прiоритетних напрямкiв, методичних пiдходiв, методiв

дослiджень, кадрового забезпечення, вiдповiдностi НДР сучасним свiтовим

СТанДартам, форп,t звiтностi та науково-практичного захисту отриманих

результатiв.

10.3. НаУкове керiвництво, координацiя експеримент€Lпьних робiт та розробка

практичних рекомендацiй по створенню природно-штучного бiомелiоративного

комплексу.

l0.4. Розробка, керiвництво практичним впровадженням природно-штучного

бiомелiоративного комплексу для пiдвищення

Нерушайського водосховища Кiлiйського МУВГ.

10.5. Науково-технiчне, законодавче, правове забезпечення

ефективностi експлуатацii

виконаншI даноi

регiональному,

державному i мiждержавному рiвнях.

.Щана науково-технiчна продукцiя розроблена Iнститутом з використанЕям

системи мiжнародних стандартiв EN ISO 9001:2008.

Щиректор НД ДЕРЖВОДЕКОЛОГUI,

науково-дослiдноi роботи та iнформацiйний супровiд на

д.т. н., проф. Сидоренко
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