
мувг

.А.Просяник

ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАННrI
на розр обку Програми 

<< Ств орення прир одно-штучного бi омелi оративногоКОМПЛеКСУ ДЛЯ ЗабеЗПеЧеНШI ефеКТивноi експлуатацiiпiдвiдного каналу до н/ст
щружба-1 Кiлiйсъкоi рисовоi зрошувальноi системи

кiлiйсъкого Miiжрайонного упраВлiння водного господарствa>)

Розробник проекту: НЩ ЛРЖВОДЕКОЛОГUI

оцiнка економiчних та соцiальпих втрат вiд заростапня водною
рослиннiстю Пiдвцного каналу до н/ст Щружба-1 Кiлiйсько[ рисово[зрошувально[ системи Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства

Канал бере початок iз каналу
закiнчуеться аванкамерою HacocHoi станцii
викJIючно для зрошеншI.

ПiД час обстеження канiшу спостерiгаютъся заростi очерету звичайного,
ЩО УПОВiЛЬНЮЮТЬ ТРаНСПортування води вiд джерела зрошеншI до насоснихстанцiй управлiння, несуть загрозу пошкодження насосно-силового
обладнання, що може призвести до зриву поливного сезоЕу.

ЗаростанЕя каналу водною рослиннiстю щорiчно приводить до таких
негативних наслiдкiв:

- зменпryеться пропускна здатнiсть кан€Lлу, що вимагае збiлъшеннrl витрат
електроенергii для забезпеченнrI достатнiм обсягом води водокористувачiв;

Мiжколгоспний-{унайсъкий,

<Щружба-1) i використовуеться

ffik-ffi



- збiльшуеться зношенiсть

насосних станцiях.

* виникае iнтенсивне заростан

робочого часу для ik очистки.
збiльшгуrотъся витрати еле
зрошувапьнi системи;

- вартiсrъ електроенергii з
водною рослиннiстю збiл
станцiях, що перекачують воду

заростаншI русла KaHaJIy

забираеться на водозаборах;

- за plk для водопостачання

збiлъшення тарифiв для
соцiалъну напруженiсть та

Враховуючи, що Кiлiйсъ
забезпечуе водою споживачiв у
об'ектiв значнi, а розчистка
враховуючи ik обсяги, кiлъкiстъ
п€lльного стаютъ нереальними.

У складi програми бу
канаJIу та визначено економiчн
заходiв по ik пiдтриманню без

Оцiнка стапу Пцвцного ка

зрошувальноi

1. Абiотичнi складовi

1.1. Характеристика сучасного

1.2. Оцiнка чинникiв, що ефективнiсть подачi води.

ектросилового та насосного устаткування на

на водозабiрних спорудах, що потребуе витрат
правило, при заростаннi водозабiрних споруд

,г11 при перекачцi води з водойм у

а це означае, що при заростаннi русла канагry
витрати на електроенергiю на ycix насосних

ЗРОШУВаЛьнi системи водокористувачам;

ризводитъ до погiршення якостi води, яка

раеться значна кiлькiсть води, що вимагае
tT очистки;

води для водопостачання приводитъ до
ння та суб'сктiв господарювання, що визивае

и з оплатою за подану воду;

мiжрайонне управлiння водного господарства
иких обсягах, втрати вiд заростання водних

вiд рослинностi механiчними засобами,
витрати на придбаннrI спецiалъноi технiки та

визначенi yci втрати вiд заростаншI русла
ефект вiд застосуваннrI бiомелiоративних

у до н/ст Щруясба-1 Кiлiйськоl рисово[
стеми Кiлiйського Мувг

чного режиму.



l .3. ВстановленЕя основних

води.

1.4. Оцiнка можливих гiдроф
що виникли в процесi експлу
1.5. Гiдрохiмiчний режим, як
кан€Lпу, r:a його ключовi с
* динамiка газового режиму (

- бiогеннi елементи: неорганiч

фосфор фосфатiв (РОоr), за-гliзо

- оцiнка ба-гrансу органiчних
перманга.натна окислюванi сть

2. Бiологiчне рiзномапiття вод
2.1. OcHoBHi екологiчнi групи
альгофлори: фiтопланктон, фi
2.1.1. Таксономiчне рiзноманi
iepapxii (вiд виду, внутрiшньо

вiддiлry).

2.1.2. Кiл,ькiсне рiзноманiття
структурна органiзацiя ix домi
2.1 .3. Особливостi просторово-

2.1.4. Оцiнка iнтеноивностi

екологiчних цруп.

2.1.5. Розрахунок потенцiйноI

розробка методики i iT п

фiтоперифiтоном.

2.2. Вищi водянi рослини:
2.2.1. Таксономiчне рiзноманiття в

чо формують бiорiзноманiття
пiфiтон, фiтоперифiтон:

водоростей на рiзних рiвнях систематичноi
ового таксону - до систематичного

,доростей (за чисельнiстю i бiомасою) i
комплексiв.

i динамiки водоростевих угруповань.
РОДУкцiЙних процесiв водоростей рiзних

ибопродуктивностi за

истик погiршення об'емiв прокачуваноi

их, геоморфологiчних змiн дiлянок канапу,

iотичний чинниI(, що визначае функцiонування

icT iYо НаСиЧення Oz, COz, РН).
i сполуки азоту (NЦ*, NOz-, NОз-, сумарний N),
F.'*);

речовин: бiхроматна окислюванiсть (БО),
).

флори i фауни

ий розрахунок

фiтопланктоном та

за фiтоепiфiтоном,

щих водяних рослин.



2.2.2. Ранжирування pi

Iрупами: повilряно-водянi

рослини.

2.2.З. Кiлькiсний розвиток i
2.2.4. Просторово-часовий 

роз
2.2.5 . Кi,тъкiсне спiввiдношен

рослин рiзних екологiчних |р
2.2.6. Оцiнка iнтенсивностi

2.2.7. Розробка методики

рибопродуктивностi фiтофагiв

2.3. Безхребетнi водноi товщi, д
2.3.L Таксономiчне рiзноманi
(зоопланктон, зообентос, зоопер
2.З.2. Кiлькiсний розвиток водн

домiнуючi комплекси.

2.З .З . Просторово-часовий 
роз

2.з.4. оцiнка продукцii безх

2.З.5. Оцiнка потенцiйноi р
lрупами безхребетних:

_ планктонними формами:
-- MiKpo-, мезо-, макрозообе

-. зоопериф.iтоном фозробка

2,4. Р ибничrэ-бi ологiчна

2.4.L Суrасний стан рiзноманiття
2.4.2. Кiлькiсна характеристика

риб.

2.4.З. Екологiчне рiзноманi
спiввiдношення: мирнi - хижi риби

типи живленIUI,

iття вищих водяних рослин
4

за екологiчпими

листям, зануренi
ини, рослини з плаваючим

нуючий комплекс вищих водяних рослин.
дlл вищих водяних рослин.
надводноi, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси

iйних процесiв вlищих водяних рослин.та практичне визначенIuI потенцiйноi
вищими водяними рослинами.

i обростань:

водних, донних, перифiтонних безхребетних
фiтон).

безхребетних за чиселънiстю i бiомасою та ik

безхребетних водноi товщi, дна i обростанъ.
,их рiзних екологiчних груп.

родуктивностi за основними екологiчними

и, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;
(загальний i,,м'який'' зообентос);
ки та практичний розрахунок).

ка iхтiоф ауни:

игенноI iхтiофауни.

исельнiсть, бiомаса), домiнуючi комплекси

риб (поширення,

розмноження).



2.4.4. Оцiпка рибних запасiв : ..

cMiTTeBi види. 

,__vдд'Дl\ Jcrr,lults та ж ранжирування на промисловi, мапоцiннi i

2.4.5. Опис бiотопiв i оцiнка ik екологiчного ст
риб. 

_,1 vд\vJlvl r,lп(,l U станУ для нересту, наryлу, мiграцii

2,4,6, ВстановленшI потенцiйноi рибопродуктивностi iхтiофауни воднихоб'ектiв Кiлiйського Мувг.

3' ОЦiНКа бiОПРОДУКЦiйного потенцiалу екосистеми водних обrеrстiв якенергетичцого базису KopмoBoi бази риб:3,1, {ля ;rборигенних видiв риб, що формують сrrасну iхтiофауну;
З.2. fuя потенцiйних видiв-вселенцiв.

4, Аналiз таксономiчпого рiзноманiття i структури флори i фауни назнаходж()ння видiв, занесених до Червоноi Книги, i угруповаць рослинногоcBiry, занесених до Зелено[ Книги ykpaihиl 
Що вегетують у водоймах.

5, ВстанОвленнЯ основнИх бiологiчних загроз ефективнiй експлуатацiI та
формування якостi води Пiдвiдного каналу до н/ст Щрулtба-l КiлiйськоI

рисово[ зрошувальноi системи
5, 1, Загроза,,цвiтiння" води водоростями рiзних систематичних вiддiлiв.
5,2, Оцiнка структури та кiлькiсного розвитку водоростевих обростанъ,
вкJIючаючлл i багатоклiтиннi нитчатi форми.
5,3, Формування бiоперешкод, зумовлених iнтенсивним розвитком домiнуючихвидiв вищ,их водних рослин рiзних екологiчних груп (повiтряно-водянiо зплаваючим листям, зануренi).

5.4. Оцiнка спiввiдношення надводноil iдводноТ пiдземноi-п--чцYддrrzl пбr{DtlщflUr, IllдВоДно1 t пiдземноi фiтомаси вищихводних росJIин у формуваннi бiоперешкод режиму експлуатацii водойм.5.5. Бiоперешкоди, зумовленi розвитком молюскiв роду Dreisseпa
(D, polymorllha, D, Ьugепsls) чи iнших видiв фауни, що можутъ вегетувати урa\ тrптY..л*

пi

водоймах.



б, Розробка наУкових засад та практичного впроваджеЕня природно-ШТУЧНОГО бiОМеЛiОРаТИВНOГО Комплексу шляхом рибничо-бiологiчногообrрунryвання на зарпблення Пiдвiдного каналУ до н/ст Щруясба-1кiлiйськоl рисовоi зрршувально[ системи Кiлiйського Мувг
6,1, ВстаноВлення видового складу, оптим€lлъних розмiрних i вiковиххарактеристик, спiввiдношення 

рiзних 1рофiчних |руп риб-вселенцiв:6,1,1, Реiнтродукцiя зникгrих цilrних аборигенних видiв риб Щунаю.6'l'2' ВСеЛеНrrЯ ОСеТРОВИХ ВИдiр риб, як прiоритетний природоохоронний шляхвiдновлення рiзноманiття червоЕrокнижних 
риб Украihи.

б,L3, Вселення планктоЕних фitофагiв, зоофагiв, ik гiбридiв
6, 1,4, Iнтродукцiя риб-споживачiв вищоТ водяноi рослинностi.
6. 1 . 5. ВселеннЯ риб-бентофагiв, зокрема молюско.rдiв.
6.2. ВстановленнЯ наукових i практичних засад формування оптимальноiвидовоi' BiKoBoil розмiрноi, ctaTeBoi, трофiчноi структури iнтродукованоiiхтiофаунI{ для забезпечення ефективнот експлуатацii водойм та отриманнямаксим€rльного мелiоративного ефекту.
6,з, Розробка необхiдних бiоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,збереженн,ю та oxopoHi iнтродукрваноi iхтiофауни як безпосередньоi скпадовотприродно-]пт)чного бiомелiорат!вного комплексу.
б,4, Встановлення наукових та г|рактичних засад вилJлIення старших вiковихгруп гiдробiонтiв. Технологiя прбудови, обслуговування i ремонту знарядълову.

7. Нормативно-правове зfбезпечення збереження та розвитку
бiомелi

7, 1, Набазi законiв YKpa'n", ",ollЁ1",ll;;Ж;}i;,"".Ti мiсцевих органiвсамоврядування забезпечити n.|O*io"y правову пiдтримку в cTBopeHHi йоптим€lльному функцiонуваннi природно-шт}rного бiомелiоративногокомплексу в системi .*.nnruru!,i' Пiдвiдного канаJIу до rrlcT {ружба-l



кiлiйськоi рисовоi зрошувiшъноi системи
УПРаВЛi пПя водного господарqтва.

кiлiйського мiжрайонного

7.2. Посплення

дружба I кi,iо"::;:;#Ё;#"Н 
"#"Тiн::1J:JJ:"нуправлiнн,t водного господuо.{"ч як джерела водопостачаннrt.

8, Розробка заходiв щодо зберелсення осетра росiйського та стерлядi, якiпередбачаються для зариблення у складi бiомелiоративного комплексу якчервонокнпя(них видiв риб Украihи.

9, Економiчний ефект впровадження природно-штучного
бiомелiоративного комплексу

:j"j,",:',,:::: l*":логii, 
iT рсновних критерiiъ для оцiнки ефективностi;; 

*; ";;;;#;#;
бi опле пi.rr,r,.lттrБ yi,---- -_ л _бiомелiорlетивний комплекс.

9.2. Розрахунок економiчного
JФектv 

за рiзних рибничо-бiологiчних методiвзариблення.

9,3, Встановлення спiввiдно,."Ц мiж ефективIIим функцiонуванням воднихоб'ектiв i оптим.льною ро.rlфrо- i вiковою структурою iнтродукованоi
IuI економiчних важелiв

рибогосподарсъкого e*o'o'i.r"o.| .ф; 
д дддIд^ D<r,.'.,JIIL для отриманн,I

9,4, Розр€lхунок економiчного .Р{*rу покращенIш якостi води, що надходить доводокорисryвачiв, за o*rn!* функцiонуванюI природно-штучного
бiомелiоративного комплексу.

9'5' ПРОГНОЗ баГаТОРiЧНОi 
"*о"офirноi ефективностi експлуатацii пiдвiдногоКаНаЛУ ДО r/cT ЩРУЖба-1 КiЛiй]СЬкоi рисовоi зрошув.льноi системи пiслявпровадженшI природно-штуrно.{ Оiоr.пiоративного комплексу.



1 0, Ilауково-технiчний 
супровiд створепня та експлуатацiii природно-шryчного бiомелiоративного комплексу фахiвцями IцI
ДШРЖВОДЕКОЛОГIЯ

10,1, С:гворення Концепцii, мети, основних завданъ, Програми комплекснихнаукових дослiджень основцих компонентiв бiорiзноманiття, екологiчногоСТаНУ' ЯКОСТi ВОДИ Та МiНiМiЗаЦii бiологiчних загроз експлуатацii пiдвiдного

;;ri 
ДО Н/СТ ЩРУЖба-1 КiЛiйСЬКОi Рисовоi зрошувальноi системи кiлiйсъкого

10.2. Врtзначення прlоритетних напрямкiв, методичних lдiВ,

стандартilм, форм звiтностi

дослiдженъ, кадрового
члrr-lгlлл lrrДХОДlВ, МеТОДiВ

ня, вiдповiдностi НД сучасним свiтовим

результат,iв.
та науково-практичного захисту отриманих

10.3. Наукове керiвництво, динацiя експеримент€lлъних 
робiт та розробкапрактичнI{х рекомендацiй по

комплексJ/.
НЮ Природно-штучного бiомелiоративного

10.4. Розробка, керiвництво м Впровадженням природно-штlпrногобiомелiор€lтивного комплексу пiдвищення ефективностi експлуатацiiПiдвiдного кан€цIу до н/ст {ру -1 Кiлiйськоi рисовоТ зрошувалъноi системикiлiйського Мувг.
10.5. Науково-технiчне, законо, вче, правове забезпечення

iдхо,п

lJДР та iнформацiйний суп
ллiждержав]FIому рiвнях.

вiд на регiональному,

виконанIи даноi

державному i

{ана науково-технiчна продукцiя роблена Iнститутом з використанIцм
системи мЬltнародних стандартiв N ISO 9001:2008.

{.иректор Н,ЦI ДЕРЖВ ОДЕКОЛ
д. т. н., проф.

Сидоренко


