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КОМПЛеКСУ ДЛЯ ЗабеЗпечення ефективноi експлуатацii Кагачського водосховища

Розробник проекту: Н.ЩI ШРЖВОШКОЛОГIЯ

Оцiнка економiчних та соцiальних втрат вiд заростання водною

РОСЛинНiстю Кагачського водосховища КiлiЙського мiжрайонного

управлiння водного господарства

Вiдповiдно до Акту обстеження Кагачського водосховищ8, водосховище

с н€Lпивним. Подача води здiйснюеться з р. Щунай через канапи Мiжколгоспний

та ,,Щунайський. Пiдйом води здiйснюсться за допомогою насосних станцiй

кiлiйського Мувг.
Кагачське водосховище утворюсться гiдровузлом у складi наступних

споруд: гребля, паводковиЙ водоскид, донниЙ водоспуск, водотранспортуючиЙ

кан€uI, водозабiрна споруда, огороджувальнi дамби.

Пiд час обстеженнrI водосховища виявлено заростi очерету звичайного та

значну частину мiлководдя, яка добре прогрiваеться в лiтню пору i мае

уповiльнений водообмiн, що сприяе,,цвiтiнню" води.

Надмiрне заростання водосховища шкiдливо впливае на технiчний стан

гiдротехнiчних споруд та насосно-силового обладнання насосних станцiй.

За лiтературними даними (Тортик, 2003), загальна мiнералiзацiя води у

вiд

6,\ýщi,

Кагачському водосховищi становить 800 до 1200 мймЗ. Показано, що



мiнералiзацiя води досягае максимztльних величин при вiдсутностi н€uIежного

водообмiну.

заростання водосховища водною рослиннiстю щорiчно приводить до

таких негативних наслiдкiв:

ЗМеншуеться пропускна здатнiсть гiдровузла водосховищо, що вимагае

збiльшення витрат електроенергii для забезпечення достатнiм обсягом води

водокористувачiв;

збiльшуеться зношенiсть електросилового та насосного устаткування на

насосних станцiях.

- виникас iнтенсивне заростання водозабiрних споруд, що потребуе витрат

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

збiльшгуtоться витрати електроенергii при перекачцi води з водойм у
зрошувальнi системи;

- BapTicTb електроенергiТ зростае, 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 забираеться значна кiлькiсть води, що вимагае

значних додаткових витрат для ii очистки;

збiльшення витрат на очистку води для водопостачання приводить до

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

соцiальну напруженiсть та пllоблеми 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 спецiальноi технiки та

пЕlльного стають нереальними.

У складi програми будуть визначенi yci втрати вiд заростання

водосховища та визначено економiчний ефект вiд застосуванIuI

бiомелiоративних заходiв по ix пiдтриманню без заростання.



Оцiнка стану Кагачського водосховища Кiлiйського МУВГ

1. Абiотичнi складовi

l. 1. Характеристика сr{асного гiдрологiчного режиму.

1.2. оцiнка чинникiв, що визначають ефективнiсть подачi води.

1.3. ВСТаНОВЛення основних характеристик погiршення об'емiв прокачуваноi

води.

1.4. ОЦiНКа Можливих гiдрофiзичних, геоморфологiчних змiн, що виникJIи в

процесi експлуатацiТ.

1.5. Гiдрохiмiчний режим, як абiотичний чинник, що визначас функцiонування

водосховищq та його ключовi складовi:

- динамiка газового режиму (BMicT iYо насичення О2, СО2, рН);

- бiогеннi елементи: неорганiчнi сполуки ztзоту (N}ЙП, NOz-, NОз-, сумарниЙ N),

фосфор фосфатiв (РОо'-), зшliзо (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, фiтоперифiтон:

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

iерархii (вiд виду, внутрiшньовидового таксону - до систематичного

вiддiлу).

2.I.2. Кiлькiсне рiзноманiтгя водоростей (за чисельнiстю i бiомасою) i

структурна органiзацiя ik домiнуючих комплексiв.

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

2.|.4. Оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв

екологiчних груп.

водоростеи рlзних

з



2.|.5. Розрахунок потенцiйноi рибопродуктивностi за фiтопланктоном та

розробка методики i iT практичний розрахунок за фiтоепiфiтоном,

фiтоперифiтоном.

2.2. Впщi водянi рослини:

2.2.1. Таксономiчне рiзноманiтгя вищих водяних рослин.

2.2.2. Ранжирування рiзноманiтгя вищих водяних рослин за екологiчними

групами: повiтряно-водянi рослини, рослини з плаваючим листям, зануренi

рослини.

2.2.3. Кiлькiсний розвиток i домiнуючий комплекс вищих водяних рослин.

2.2.4. Просторово-часовий розподiл вищих водяних рослин.

2.2.5. Кiлькiсне спiввiдношення надводноТ, 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 визначення потенцiйноi

рибопродуктивностi фiтофагiв за вищими водяними рослинами.

2.3. Безхребетнi водноi товщi, дна i обростань:

2.З.|. Таксономiчне рiзноманiтгя водних, донних, перифiтонних безхребетних

(зоопланктон, зообентос, зооперифiтон).

2.З.2. Кiлькiсний розвиток водних безхребетних за чисельнiстю i бiомасою та ix

домiнуючi комплекси.

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: t{оловертки, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;

- MiKpo-, мезо-, макрозообеr|rосоп,t (загальний i ,,м'який" зообентос);

- зооперифiтоном фозробка методики та практичний розрахунок).

2. 4 . Р ибничо-бiологiчна xapf ктеRистика ixTio ф ауни :

2.4.|. Суlасний стан рiзномфнiтгя аборигенноТ iхтiофауни.

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

риб.

2.4.3. Екологiчне рiзноманiття риб (поширення, типи живлення,

спiввiдношення: мирнi - хижi риби, розмноження).

2.4.4. Оцiнка рибних запасiв та ix ранжирування на промисловi, малоцiннi i

смiтгевi види.

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

риб.

2.4.6. Встановлення потенцiйноi

об'ектiв Кiлiйського Мувг.
рибопродуктивностi iхтiофауни водних

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

З .2. Щля потенцiйних видiв-вселенцiв.

4. Аналiз таксономiчного рiзноманiтгя i структури флори i фауни на

знаходження видiв, зацесених до Червоноi Книги, i угруповань рослинного

cBiTy, занесених до ЗелФноi Книги Украiниl що вегетують у водоймах.

5. Встановлення основIlих бiологiчних загроз ефективнiй експлуатацii та

формування якостi води Кагачського водосховища

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

5.2. Оцiнка структури та кiлькiсного розвитку водоростевих обростань,

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 надводноi, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси вищих

водних рослин у формуваннi бiоперешкод режиму експлуатацii водойм.



5.5. Бiоперешкоди, зумовленi розвитком молюскiв роду Dreisseпa

(D. polymorpha, D. bugeпsis) чи iнших видiв фауни, що можуть вегетувати у
водоймах.

б. Розробка наукових засад та практичного впровадження природно-

штучного бiомелiоративного комплексу шляхом рибничо-бiологiчного
обrрунтування на зариблення Кагачського водосховища Кiлiйського

мувг

6.1. Встановлення видового складу, оптим€tльних розмiрних i вiкових

характеристик, спiввiдношення рiзних трофiчних груп риб-вселенцiв:

6.1.1. Реiнтродукцiя зникJIих цiнних аборигенних видiв риб Щунаю.

6.1.2. Вселення осетрових видiв риб, як прiоритетний природоохоронний шлях

вiдновлення рiзноманiтгя червонокнижних риб Украiни.

б.1.3. Вселення планктонних фiтофагiв, зоофагiв, ix гiбридiв

6.|.4. Iнтродукцiя риб-споживачiв вищоi водяноi рослинностi.

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

6.2. Встановлення наукових i практичних засад формування оптимшlьноi

видовоi, BiKoBoi, розмiрноi, статевоТ, трофiчноТ структури iнтродукованоi

iхтiофауни для забезпечення ефективноi експлуатацii водойм та отримання

максим€Lпьного мелiоративного ефекту.

6.3. Розробка необхiдних бiоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,

збереженню та oxopoHi iнтродукованоi iхтiофауни як безпосередньоi складовоi

природно-штучного бiомелiоративного комплексу.

б.4. Встановлення наукових та практичних засад вилlпrення старших вiкових

груп гiдробiонтiв. Технологiя побудови, обслуговування i ремонту знарядь

лову.

7. Нормативно-правове забезпечення збереження та розвитку

бiомелiоративного ком плексу.

7.1.Ha базi законiв Украiни, вiдомчих iнструкцiй та дiяльностi мiсцевих органiв

самоврядування забезпечити необхiдну правову пiдтримку в cTBopeHHi й



оптим€lльному

к:мплексу в

функцiонуваннi

системi експлуатацii

мlжраионного управлlннrl водного господарства.

7.2. ПОСилення правових засад щодо утримання Кагачського 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 ефект впровадження

бiомелiоративного комплексу

9.1 Розробка методологiТ, il основних критерiiв для оцiнки ефективностi

функцiонування Пiонерного проекту, яким

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. Розрах},нок економiчного ефекту покращення якостi води, що надходить до

водокористувачiв, за рахунок

бiомелiоративного комплексу.

функцiонування природно-штучного

9.5. Прогноз багаторiчноi економiчноi ефективностi експлуатацii Кагачського

водосховища пiсля впроЕадження

комплексу.
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Кагачського водосховища Кiлiйсъкого
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природно-шryчцr;

природно-штучного бiомелiоративного



10. Науково-технiчний супровiд створення та експлуатацi[ природно-

штучного бiомелiоративного комплексу фахiвцями ндI

ДЕРЖВОДЕКОЛОГШ
10.1. Створення Концепцiiо мети, основних завдань, Програми комплексних

наукових дослiджень основних компонентiв бiорiзноманiття, екологiчного

стану, якостi води та мiнiмiзацii бiологiчних загроз експJIуатацii Кагачського

водосховища Кiлiйського МУВГ.

l0.2. Визначення прiоритетних напрямкiв, методичних пiдходiв, методiв

дослiджень, кадрового забезпечення, вiдповiдностi НДР сучасним свiтовим

стандартам, фор, звiтностi та науково-практичного захисту отриманих

результатiв.

l0.3. Наукове керiвництво, координацiя експеримент€lльних робiт та розробка

практичних рекомендацiй по створенню природно-штучного бiомелiоративного

комплексу.

10.4. Розробка, керiвництво практичним впровадженням природно-штlпrного

бiомелiоративного комплексу дпя пiдвищення ефективностi експлуатацiI

Кагачського водосховища Кiлiйського МУВГ.

10.5. Науково-технiчне, законодавче, правове забезпечення виконаннrI даноi

науково-дослiдноi роботи та iнформацiйний супровiд на регiональному,

державному i мiждержавному рiвнях.

,Щана науково-технiчна продукцiя розроблена Iнститутом з використанIuIм

системи мiжнародних стандартiв EN ISO 9001:2008.

.Щиректор НД ДЕРЖВ О.ЩКОЛОГUI,

д.т.н., проtР. О.В. СидоренкоW


