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Розробни.к проекту: ДЕРЖВОДЕКОЛОГIЯ

Оцiнrка eKoHoMi их та соцiальних втрат вiд заростання водною
рослиннiстю пi ВiДНОго каналу до н/ст знс_1 кiлiйськоi рисово[зрошувальноi ми Кiлiйського мiжрайонного управлiння водного

господарства

Вiдпговiдно до Акту обстеження пiдвiдного кан€шу до н/сткiлiйськоi рисовоi зрошува-пьноi системи, канал бере початку iз
мiжколгос:пний i закiнчуеться аванкамерою насосноi станцiт знс-1
{овжина каналу 2З60 м, ширина - вiд 20 до 25 м.

канал використовуеться виключно для зрошення.
Пiд ,13g обстеження KaHEUIУ спостерiгаються заростi очерету звичайного,

що уповiлLнуюють транспортування води вiд джерела зрошення до насоснихстанцiй 1,правлiння, несуть загрозу пошкодження насосно-силового
обдаднання,, що може призвести до зриву поливного сезону.

заростання кан€шу водною рослиннiстю щорiчно приводить до таких
негативних наслiдкiв:
_ зменшуе'ься пропускна здатнiсть канаJIу, що вимагае збiльшення витрат
електроенер гii для забеЗпечення достатнiм обсягом води водокористувачiв;



* збiльшуеться зношенiстъ
насосни,х станцiях.

електросилового та насосного устаткування на

- виниIiас iнтенсивне заростання водозабiрних споруд, що потребуе витрат
робочого часу для ix очистки. Як правило, при заростаннi водозабiрних спорудзбiльшуlотъся витрати електроенергii при перекачцi води з водойм узрошувапьнi системи;

- BapTic,b електроенергii зростае, а це означае, що при заростаннi русла канirлуводною 1lослиннiстю збiлъшуються витрати на електроенергiю на ycix насоснихстанцiях, що перекачують воДу з магiстр€UIьного каналу на зрошува-гlьнiсистеми;

заростання русла каналу та цвiтiння поверхневих вод призводить допогiршення якостi води;

- за plk для водопостачання забираетъся значна кiлъкiстъ води, Що вимагаезначних додаткових витрат дJIя iT очистки;
збiльшrэння витрат на очистку води для водопостачання приводить дозбiльшення тарифiв для населення та суб'ектiв господарювання, що визивае

соцiальнУ напрУженiсть та проблеми з оплатою за попяЕJ, j.,-,..) за подану воду,
вржовуючи, що Кiлiйське мiжрайонне управлiння водного господарства

забезпечу€: водою споживачiв у великих обсягах, втрати вiд заростання воднихоб'ектiв значнi, а розчистка вiд рослинностi механiчними засобами,
враховуючи ix обсяги, кiлькiсть та витрати на придбання спецiальноi технiки тап€Lпьного стають нереальними.

у скпадi про|рами буду,ь визначенi yci втрати вiд заростання руслаканалу та визначено економiчний ефект вiд застосування бiомелiоративних
заходiв по ix пiдтриманню без заростання.

Оцiнl.lа стану пiдвiдного каналу до н/ст знс-1 Кiлiйськоl рисовоi
зрошувальноi системи Кiлiйського МУВГ

1. Абiотичнi складовi

1 . 1 . Характеристика сучасного гiдрологiчного режиму.



31,2, Оцiнка чинникiв, що визначаютъ ефективнiстъ подачi води.
1,З, Встановлення основних характеристик погiршення об' eMiB прокачуваноi
води.

1.5. Гiдр,охiмiчний режим, як абiотичний чинни] к, що визначае функцiонуванняканалу, :га його ключовi складовi:

- динамiка г€вового режиму (BMicT i О/о насцчення О2, СО2,рН);
- бiогенrli елементи: неорганiчнi сполуки €воту (NH4*, NOz-, Nоз-, сумарний N),фосфор qРосфатiв (РОоr), залiзо (F.r*);

- оцiнка балансу органiчних речовин: бiхроматна окислюванiсть (БО),перманганатна окислюванiсть (ПО).

2. Бiологjiчне рiзноманiття водноi флори i фауни
2,1, осноlзнi екологiчнi групи водоростей що формують бiорiзноманiття
альгофлоllи: фiтопланктон, фiтоепiфiтон, фiтоперифiтон:
2,1,|, Таксономiчне рiзноманiття водоростей на рiзних рiвнях систематичноi
iepapxii (вiд виду, внутрiшньовидового таксону - до систематичного
вiддiлу).

2,1,2' Кiлъкiсне рiзноманiття водоростей (за чиселънiстю i бiомасою) i
cTpy*TypH:l органiзацiя ix домiнуючих комплексiв.
2,1,з, особiливостi просторово-часовоi динамiки водоростевих угруповань.2,1,4, Оцiнка iнтенсивностi пРодукцiйних процесiв водоростей рiзнихекологiчних груп.

2,1,5, Розрахунок потенцiйноi рибопродуктивностi за фiтопланктоном та
розробка методики i iT практичний розрахунок за фiтоепiфiтоном,
фiтоперифi,гоном.

2.2. Вищi всlдянi рослини:
2,2,1, Таксо;номiчне рiзноманiття вищих водяних рослин.



2,2,2, t'анжирУвання рiзноманiття вищих водяних рослин
|рупами: повiтряно-водянi 

рослини, рослини з плаваючим
рослинлt.

2,2,з, Кiлъкiсний розвиток i домiнуючий комплекс вищих водяних рослин.2,2,4, Пtrlосторово-часовий 
розподiл вищих водяних рослин.

2,2,5, Кi,пькiсне спiввiдношення надводноi, пiдводноi i пiдземноТ фiтомасирослин рliзних екологiчних груп.
2,2,6, оцiнка iнтенсивностi продукцiйних процесiв вищих водяних рослин.2,2,7, Розробка методики та практичне визначеншI потенцiйноi
рибопро2Iуктивностi фiтофагiв за вищими водяними рослинами.

2.3. Безхllебетнi водноi товщi, дна i обростанъ:
2,з,1, Таl:сономiчне рiзноманiття водних, донних, перифiтонних безхребетних(зоопланктон, зообентос, зооперифiтон).
2,з,2, Кiлl,кiсний розвиток водних безхребетних за чисельнiстю i бiомасою та ixломiнуючi комплекси.

2'З'З' ПРО'СТОРОВО-ЧаСОВИй 
РОЗподiл безхребетних водноi товщi, дна i обростань.

2,з,4, Оцirrка продукцiТ безхребетних рiзних екологiчних груп.
2,з,5, Оцiнка потенцiйнот рибопродуктивностi за основними екологiчними
групами бtэзхребетних :

- планктоЕtними формами: коловертки, гiллястовусi i веслоногi ракоподiбнi;
- MiKpo-, мезо-, макрозообентосом (загальний i ,,м'який'' зообентос);
- зооперИфliтоноМ фозробКа методики та практичний розрахунок).

2.4. Рибнич:о-бiологiчна характеристика iхтiофауни:
2,4, l, Сучас:ний стан рiзноманiття аборигенноi iхтiофауни.
2,4,2, КiЛъкiсна характеРистика (чиселънiсть, бiом аса),домiнуючi комплекси
риб.

2,4,З. Екологiчне рiзноманiття риб (поширення, типи живлення,
спiввiдношеlння: мирнi - хижi риби,розмноження).

4

за екологiчл{ими

листям, зануренi



52,4,4, Оцiнка рибних запасiв та ik ранжирування на промисловi, малоцiннi icMiTTeBi види.

2.4.5. Опис бiотопiв i оцiнка ix екологiчного ста
риб. 

_,^ vд\vJl\Jl r,lnul'U L:'mHY для нересту, наryлу, мiграцii

2,4,6, Встановлення потенцiйноi рибопродуктивностi iхтiофауни воднихоб'ектiв Кiлiйсъкого Мувг.

3, Оцiнка бiопродукцiйпого потенцiалу екосистеми воднпх обrектiв якенергетичного базису KopмoBoi бази риб:
3,1, {ля аборигенних видiв риб, що формують сучасну iхтiофауну;
З.2. fuя потенцiйних видiв-вселенцiв.

4, Аналiз таксономiчного рiзноманiття i структури флори i фауни назнаходження видiв, занесених до Червоноi Книги, i угруповань рослинногоcBiry, занесених до Зелено[ Книги Украiниr Що вегетують у водоймах.

5, Встановлецня осповпих бiологiчних загроз ефективнiй експлуатацi[ та
формування якостi Води пiдвiдного каналу до н/ст знс-1 кiлiйськоi
рисово[ зрошувально[ системи
5, 1, Загроза,,цвiтiння" води водоростями рiзних систематичних вiддiлiв.
5,2, Оцiнка структури та кiлъкiсного розвитку водоростевих обростань,
вкJIючаючи i багатоклiтиннi нитчатi форми.
5,3, Формування бiоперешкод, зумовлених iнтенсивним розвитком домiнуючихвидiв вищих водних рослин рiзних екологiчних груп (повiтряно-водянi, зплаваючим листям, зануренi).

5'4' ОЦiНКа СПiВВiДНОШеННЯ надводноi, пiдводноi i пiдземнот фiтомаси вищихводних рослин у формуваннi бiоперешкод режиму експлуатацii водойм.5.5. Бiоперешкоди, зумовленi розвитком молюскiв роду Dreisseпa
(D, polymorpha, D, Ьugепsls) чи iнших видiв фауни, що можуть вегетувати уводоймах.



б. Розробка наукових засад,J.rvDll.., J.rýал та практичного впровадл(ення 
прпродно-

::::::"_:_,_:*лiоративного 
комплексу шляхом рибничо-бiологiчного

рисово[ зрошувально[ спстеми Кiлiйського Мувг

б,1, Встановлення видового складу, оптим€шьних розмiрних i вiковиххарактеристик, спiввiдношення рiзних трофiчних груп риб-вселенцiв:б,1,1, Реiнтродукцiя зниклих цiнних аборигенних видiв риб Щунаю.6'l'2' ВСеЛеННЯ ОСеТРОВИХ ВИдiв риб, як прiоритетний природоохоронний шляхвiдновлення рiзноманiття червонокнижних риб УкраiЪи.
6,1,3, Вселення планктонних фiтофагiв, зоофагiв, ix гiбридiв
6. 1 .4. IНТРОДУКЦiя риб-споживачiв вищоi водяноi рослинностi.
6. 1.5. Вселення риб-бентофагiв, зокрема молюскоiдiв.
6.2. ВстановленнЯ наукових i практичних засад формування оптимальноiвидовоi, BiKoBoi, розмiрноi, cTaTeBoil трофiчноТ структури iнтродукованоiiхтiофауни для забезпечення ефективнот експлуатацii водойм та отриманнямаксим€lJIъного мелiоративного ефекту.
6,з, Розробка необхiдних бiоманiпуляцiйних заходiв по впровадженню,
збереженнIо та oxopoHi iнтродукованоi iхтiофауни як безпосереднъоТ складовоТприродно-шт)л{ного бiомелiоративного комплексу.
6,4, Встановлення наукових та практичних засад вилучення старших вiковихгруп гiдробiонтiв. Технологiя побудови, обслуговування i ремонту знарядьлову.

7, Нормативно-правове забезпечення збереясення та розвиткубiомелiоративпого комплексу.
7,1, На базi законiв Украiни, вiдомчих iнструкцiй та дiяльностi мiсцевих органiвсамоврядування забезпечити необхiдну правову пiдтримку в cTBopeHHi йоПТиМ€L''ЬноМУ фУнкцiонУваннi Природно-штrIного бiомелiоративного
КОМПЛеКСУ В СИСТеМi еКСПЛУаТаЦii Пiдвiдного KaHmIy до н/ст знс-l кiлiйськоi



7
рисовоi зрошувалъноi системи Кiлiйсъкого Mi;
господарства. 

д\lJr*vDк(Jl U мlжРаионногО управлiНня водного

7,2, Посилення правових засад щодо утримання пiдвiдного каналу до н/ст знс-1 Кiлiйськот рисовоi зрошувалънот системи Кiлiйського мiжрайонного
управлiння водного господарства як джерела водопостачання.

8, Розробка захоДiв щодО збереrкення осетра росiйського та стерлядi, якiПеРеДбаЧаЮТЬСЯ ДЛЯ ЗаРИбЛеННя у складi бiомелiоративного комплексу якчервонокнижних видiв риб Украiни.

9. Економiчний ефект впровадження природно-штучного
бiомелiоративного комплексу
9,1 Розробка методологii, if основЕих критерiiЪ для оцiнки ефективностi
функцiоНуваннЯ ПiонерногО проекту, якиМ € природно-штучний
бiомелiоративний комплекс.

9,2, РозРахуноК економiЧногО ефектУ за рiзних рибничо-бiологiчних методiв
зариблення.

9,3, Встановлення спiввiдношення мiж ефективним функцiонуванням воднихоб'ектiв i оптимальною розмiрною i вiковою структурою iнтродукованоi
iхтiофауни та впровадження економiчних важелiв для отримання
рибогосподарсъкого економiчного ефекту.
9,4. РозРахуноК економiчного ефекту покращеЕня якостi води, що надходить доводокористувачiв, за рахунок функцiонування природно-штучного
бiомелiоративного комплексу.

9,5, Прогноз багаторiчноi економiчноi ефективностi експлуатацii пiдвiдного
КаНаЛУ ДО Н/СТ ЗНС-1 КiЛiйСЬКОi Рисовоi зрошув€Lлънот системи пiсля
впровадження природно-штучного бiомелiоративного комплексу.



10. НаУКОВо-техпiчний супровiд створення та експлуатацi[ прпродно-штучного бiомелiоративного комплексу
фахiвцями IцIДЕРЖВОДЕКОЛОГШ

10'1' СТВОРеННЯ КОНЦеПЦii, мети, основних завданъ, програми комплекснихНаУКОВИХ ДОСЛiДЖеНЬ ОСНОВНИХ компонентiв бiорiзноманiття, екологiчногостану, якостi води та мiнiмiзацii бiологiчних за|роз експлуатацii пiдвiдногоканалу до н/ст ЗНС-1 Кiлiйсы
мувг. 

vдlv-l \IJllисько' рисовоТ зрошувальноi системI{ Кiлiйського

10,2, Визначення прiоритетних напрямкiв, методичних
дослiджень, кадрового забезпечення, вiдповiдностi ндр
стандартам, форм

резулътатiв.

звiтностi та Еауково-практичного

10.3. Наукове керiвництво, коо нацiя експеримент€lльних 
робiт та розробка

пiдходiв, методiв

сучасним свiтовим

захисту отриманих

10.4. Розробка, керiвництво

бiомелiоративного

пiдвiдного каналу

кiлiйського Мувг.
10.5. Науково-технiчне, законq правове
науково-дослiдноi роботи та
державному i мiждержавному pi

нформацiйний

.Щана науково-технiчна про, кцiя розроблена Iнститутом з використанIUIм
системи мiжнародних стандартiв ISO 9001:2008.

{иректор НД ДРЖВО.ЩКОЛО

практичних рекомендацiй по
комплексу.

ню природно-штr{ного бiомелiоративного

чним впровадженням природно-шт}пrного

Цш пiдвищення ефективностi експлуатацii
_1 Кiлiйськоi рисовоi зропrуваrrьноi системи

комплексу

до н/ст ЗН

забезпечення

супровiд на

виконаншI даноi

регiональному,

д.т.н., проф.
О.В. СидореЕко


