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Оцiнка економiчних та соцiальних втрат вiд заростання водною

росJIиннiстю ПiдвИного каналу до н/ст ЗНС-1,1а Татарбунарськоi

зрош5z3пльно[ системи Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства

Пiд1 час обстеження канапу спостерiгаються заростi очерету звичайного,

Що уповj.льнюють транспортування води вiд джерела зрошення до насосних

СтанцiЙ управлiння, несуть загрозу пошкодження насосно-силового

обладнання, що може призвести до зриву поливного сезону.

Заростання каналу водною рослиннiстю щорiчно приводить до таких

негативнlпх наслiдкiв :

- Зменш'rсться пропускна здатнiсть каналу, що вимагас збiльшення витрат

еЛектроеlrергii для забезпеченнJI достатнiм обсягом води водокористувачiв;

збiльшусться зношенiсть електросилового та насосного устаткування на

насосних станцiях.

- виника,е iнтенсивне заростання водозабiрних споруд, що потребуе витрат

робочого часу для ik очистки; як правило, при заростаннi водозабiрних споруд



збiльшук)ться витрати електроенергii при перекачцi води з водойм у

зрошуваJIьнi системи;

- вартiст,ъ електроенергii зростае, а це означае, що при заростаннi русла канапу

водною 1эоспиннiстю збiльшуються витрати на електроенергiю на ycix насосних

станцiях, щО перекачують воДу з магiстр€шьного каналу на зрошувалrьнi

системи;

зарос1ання русла каналу та цвiтiння поверхневих воД призводитЬ дО

п<lгiршеlrня якостi води;

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

значних додаткових витрат для if очистки;

збiлыпення витрат на очистку води для водопостачаннЯ приводитЬ дО

збiльшеtлня тарифiв для населення та суб'ектiв господарювання, що визивас

с<lцiальrrу напруженiсть та проблеми з оплатою за подану воду;

вtrlаховуючи, 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 спецiа-гtьноi технiки та

пuLльного стають нере€rльними.

у складi програми булуть визначенi yci втрати вiд заростання русла

каналу та визначено економiчний ефект вiд застосуванIш бiомелiоративних

заходiв по ix пiдтриманню без заростання.

оцiнка стану ПiдвЦного каналу до н/ст ЗНС-lrlа Татарбунарськоi

зрошувальноi системи Кiлiйського МУВГ

1. Абiоr:пчнi складовi

1. 1. ХарrактеристиКа с}п{асного гiдрологiчного режиму,

1.2. оцiнка чинникiв, що визначають ефективнiсть подачi води.

1.3. Встановлення основних характеристик погiршення об'смiв прокачуваноi

води.



1.4. оцiн:ка можливих гiдрофiзичних, геоморфологiчних змiн дiлянок канаJIу,

що виниIOIи в процесi експлуатацii.

1.5. Гiдрrэхiмiчний режим, як абiотичний чинник, що визначае функцiонування

каналу, т,а його ключовi складовi:

- динамiка газовОго режиМу (BMicT 1о/о насИченнЯ О2, СО2, РН);

- бiогенrri елементи: неорганiчнi сполуки азоту (N}fu*, NOz-, Nоз-, суrvlарний N),

фосфор фосфатiв (РОо'-), залiзо (F"'*);

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

пермангiанатна окислюванiсть (ПО).

2. Бiологiчне рiзноманiт-гя водноi флори i фауни

2.1. OcHoBHi екологiчнi групи водоростей що формують бiорiзноманiття

а-llьгофлори : фiтопланктон, фiтоепiфiтон, фiтоперифiтон:

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

iepapxiT (вiд виду, внутрiшньовидового таксону - до систематичного

вiддiлу).

2.1.2. IGлькiсне рiзноманiття водоростей (за чисельнiстю i бiомасою) i

структу рна органiзацiя ix домiнуючих комплексiв,

2.|.3. оrэобливостi просторово-часовоi динамiки водоростевих угруповань,

2.|.4. Оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв

екологi,tних груп.

2.|.5. l?озрахунок потенцiйноi рибопродуктивностi за фiтопланктоном та

розроблlа методики i il практичний розрахунок за фiтоепiфiтоном,

фiтоперифiтоном.

2.2. Виlцi водянi рослини:

2.2.|. ТаксоноМiчне рiзноманiття вищих водяних рослин.

2.2.2. llанжирування рiзноманiття вищих водяних рослин за екологiчними

групами: повiтряНо-водянi рослини, рослинИ з плаваЮчим лиСтям, зануренi

рослини.

2.2.З. К,iлькiсний розвиток i домiнуючий комплекс вищих водяних рослин,



2.2.4. Прrэсторово-часовий розподiп вищих водяних рослин.

2.z.5. Кiлькiсне спiввiдношення надводноi, пiдводноi i пiдземноi фiтомаси

рослин рiзних екологiчних груп.

2.2.6. оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв вищих водяниХ рослин.

2.2.]. Розробка методики та практичне визначення потенцiйноi

рибопро,llуктивностi фiтофагiв за вищими водяними рослинами.

2.3. Безхребетнi водноi товщi, дна i обростань:

2.з.|. Таксономiчне рiзноманiття водних, донних, перифiтонних безхребетних

(зоопланктон, зообентос, зооперифiтон).

2.з.z.кiлькiсний розвиток водних безхребетних за чисельнiстю i бiомасою та iх

домiнуючi комплекси.

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

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

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

групами безхребетних:

- планкТоннимИ формамИ: коловертки, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;

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

- ЗООПерrифiтоном фозробка методики та практичний розрахунок).

2.4. Рибltlичо-бiологiчна характеристика iхтiофауни :

2.4.|. С),часний стан рiзноманiтгя аборигенноi iхтiофауни.

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

риб.

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

спiввiднtошення: мирнi - хижi риби, розмноження).

2.4.4. Оцiнка рибних запасiв та ix ранжирування на промислов1, м€rлоцlнн1 1

cMiTTeBi види.

2.4.5. опиС бiотопiв i оцiнка ix екологiчного стану для нересту, наryлу, мiграцii

риб.



2.4.6. Встановленнrt потенцi

об'ектiв Кiлiйського Мувг.

3. Оцiнка бiопродукцiйного п

енергетичного базису

3.1. Щля аборигенних видiв риб

3.2. Щлtя потенцiйних видiв-

4. Аналiз таксономiчного рiз:

знаходження видiв, занесени

cBiry, занесених до Зелен

5. Встановлення основних бi

формування якостi води

Татарбунарськоi зрошувал

5.1. Загроза rrцвiтiння" води во,

5.2. Оцiнка структури та

вкJIючаючи i багатоклiтиннi н

5.3. Формування бiоперешко

видiв вищих водних рослин

плаваючим листям, зануренi).

5.4. Оцiнка спiввiдношення

водних рослин у формуваннi

5.5. Бiоперешкоди, зу

(D. polymorpha, D. bugeпsis)

водоймах.

б. Розробка наукових

штучного бiомелiоративно

обrрунтування на зари

Татарбунарськоi зрошувал системи Кiлiйського Мувг

i рибопродуктивностi iхтiофауни водних

цiалу екосистеми водних об'екгiв як

бази риб:

що формують с)п{асну iхтiофауну;

цiв.

анiття i струкryри флори i фауни на

до Червоноi Книги, i угруповань рослинного

Книги Украiни, що вегетують у водоймах,

них загроз ефективнiй експлуатацii та

Пiдвiдного каналу до н/ст ЗНС-lrlа

oi системи

,ми рiзних систематичних вiддiлiв.

ого розвитку водоростевих обростань,

форми.

зумовлених iнтенсивним розвитком домiнуючих

рiзних екологiчних груп (повiтряно-водянi, з

пiдводноi i пiдземноi фiтомаси вищих

д режиму експлуатацii водойм.

i розвитком молюскiв роду Dreisseпa

iнших видiв фауни, що можуть вегетувати у

та практичного впровад}кення природно-

комплексу шляхом рибничо-бiологiчного

ня Пiдвiдного каналу до н/ст ЗНС-1,1а

5



6.1. Встановлення видового с

характеристик, спiввiдношення

6.1.1. Реiнтродукцiя зниклих цi

6.|.2. Вселення осетрових

вiдновлення рiзноманiття ч

6. 1.3. Вселення планктонних

6.| .4. Iнтродукцiя риб-спожива

6. 1.5. Вселення риб-бентофагi

6.2. Встановлення наукових

видовоi, BiKoBoio розмiрноi,

iхтiофауни для забезпечення

максим€lльного мелiоративно

Татарбунарськоi зрошувальн

водного господарства.

7,2. Посплення правових

1,ta Татарбунарськоi

управлiння водного госп

6.3. Розробка необхiдних

збереженню та oxopoHi iHTpo

природно-штrIного бiомелi

6.4. Встановлення наукових

груп гiдробiонтiв. Техноло

лову.

7. Нормативно-правове

бiомелiоративного ком

7.1. На базi законiв Украiни,

самоврядування забезпечити

оптим€tльному функцiону

комплексу в системi екс

, оптим€uIьних розмiрних i вiкових

iзних трофiчних груп риб-вселенцiв:

них аборигенних видiв риб.Щунаю,

риб, як прiоритетний природоохоронний шшях

них риб Украiни.

гiв, зоофагiв, ik гiбридiв

iB вищоi водяноi рослинностi.

зокрема молюскоiдiв.

i практичних засад формування оптимагrьноi

cTaTeBoi, трофiчноi структури iнтродукованоТ

ефективноi експлуатацii водойм та отримання

ефекту.

iоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,

кованоi iхтiофауни як безпосереднъоi складовоi

вного комплексу.

практичних засад вилучення старших вiкових

побудови, обслуговування i ремонту знарядь

забезпечення збереження розвитку

домчих iнструкцiй та дiяльностi мiсцевих органlв

необхiдну правову пiдтримку в cTBopeHHi й

HHi природно-штlцн... бiомелiоративного

ii Пiдвiдного канапу до н/ст ЗНС-1,1а

,t системи Кiлiйського мiжрайонного управлiння

щодо утримання Пiдвiдного кан€tлу до н/ст Знс-

bHoi системи Кiлiйського мiжрайонного

як джерела водопостачан}UI.



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

передбачаються для зариблення у складi бiомелiоративного комплексу як

червонокнижних впдiв риб Украiни.

9. Економiчний ефект

бiомелiоративного комплексу

9.1 Розробка методологiТ, if

впровадження природно-штучного

основних критерiiв для оцiнки ефективностi

проекту, яким е природно-шryчц,;функцiоrlуваннrl Пiонерного

бiомелiо ративний комплекс.

9.2. розl)ахунок економiчного ефекту за рiзних рибничО-бiОЛОГiЧНИХ МеТОДiВ

зариблення.

9.3. Встiлновлення спiввiдношення мiж ефективним функцiонуванням водних

об'ектiв i оптимшtьною розмlрною 1 вlковою

iхтiофауни та впровадженшI економiчних

рибогосподарського економiчного ефеr<ту.

9.4. Розрахунок економiчного ефекry покращення

водокорисryвачiв, за piDryHoK

бiомелiоративного комплексу.

функцiонування природно-шт)лного

9.5. Прогноз багаторiчноi економiчноi ефективностi експлуатацii Пiдвiдного

каналу до н/ст Знс-1,1а Татарбунарськоi зрошувальноi системи пiсля

впровадження природно-штучного бiомелiоративного комплексу,

10. Науково-технiчний супровiд створення та експлуатацii природно-

штучного бiомелiоративного комплексу фахiвцями ндI

ДЕРЖIВОДЕКОЛОГШ
10.1. Створення Концепцii, мети, основних завдань, Програми комплексних

науковиtх дослiдженъ основних компонентiв бiорiзноманiтгя, екологiчного

стану, llKocTi води та мiнiмiзацii бiологiчних загроз експлуатацii Пiдвiдного

каналу до н/ст Знс-1,1а Татарбунарськоi зрошув€lльноi системи Кiлiйського

мувг.

структурою iнтродукованоi

важелiв для отримання

якостi води, що надходить до
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10.2. ВизначеннЯ прiоритетниХ напрямкiв, методичних пiдходiв, методiв

дослiджсlнь, кадрового забезпечення, вiдповiдностi ндр сучасним свiтовим

стандар1ам, фор, звiтностi та науково-практичного захисту отриманих

результатlв.

10.З. Наукове керiвництво, координацiя експериментЕUIьних робiт та розробка

практичl]их рекомендацiй по створенню природно-штучного бiомелiоративного

комплексу.

10.4. Розробка, керiвництво ним впровадженням природно-штучного

бiомелiо,ративного ком для пiдвищення ефективностi експлуатацii

С-1,1а Татарбунарськоi зрошувапьноi системиПiдвiдного каналу до н/ст З

кiлiйського Мувг.

10.5. Науково-технiчне, правове забезпечення виконання даноi

супровiд на регiональному,науково-дослiдноТ роботи iнформацiйний

внях.державному i мiждержавному

,Щана науково-технlчна дукцiя розроблена Iнститутом з використанн,Iм

системи мiжнародних в EN ISO 9001 :2008.

Щиректор НД ДЕРЖВОШК

д.т.н., проф. Сидоренко О.В.


