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ВПЛИВ ОСУШЕННЯ І ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ НА 

ВЛАСТИВОСТІ  ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ ПЗР УКРАЇНИ  

(ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ 

НУВГП І СПОРІДНЕНИХ УСТАНОВ З НАЗВАНОЇ ПРОБЛЕМИ  ЗА 

СТАНОМ ДО ПОЧАТКУ 2012 РОКУ) 
 

На підставі узагальнення наслідків власних багаторічних досліджень ав-

торів, літературних джерел і фондових матеріалів, у статті подано уза-

гальнення стану, необхідності та подальшої перспективи землеробського 

використання гідротехнічно-меліорованих ґрунтів у ПЗР України (за 

станом на початок 2012 р.). 

Ключові слова: осушення, землеробське використання, перезволожені 
ґрунти, НУВГП. 
 

На основании обобщения последствий собственных многолетних иссле-

дований авторов, литературных источников и фондовых материалов, в 

статье представлены обобщения состояния, необходимости и дальней-

шей перспективы земледельческого использования гидротехнических-

мелиорированных почв в СЮР Украины (по состоянию на начало            

2012 г.). 

Ключевые слова: осушение, земледельческое использование, переувла-

жненные почвы, НУВХП. 
 

On the basis of summarizing the effects of their long-term studies of authors, 

literary sources and stock material, the need of further the prospects of the 

agricultural use of hydromeliorative soil NWR Ukraine (as of early 2012) is 

presented.  

Keywords: drainage, agricultural use, wetlands soils NUWMNRU. 
 

Умови зволоження ґрунтів ПЗР України. Зволоження ґрунтів у ПЗР 

України у більшості відбувається за рахунок опадів, ґрунтових вод, перероз-
поділу їх за рельєфом і в часі. За цими умовами у регіоні виділено території: 
Полісся, Правобережної височини (Волинського плато (Лісостепу). Кожна з 
них пов’язана з конкретною геологічною структурою. У межах Полісся до-

сить чітко виступають: Західне Полісся (Волинське), Центральне і Мале По-
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лісся [20]. Найбільш знижені території Західного Полісся є у заплавах басей-

ну ріки Прип’ять. Саме тут і поширені великі болотні масиви. Південна час-

тина Західного Полісся розміщена на денудаційних рівнинах рельєфу, яким 

притаманне неглибоке залягання корінних порід, що перекриті з поверхні пі-
сками і супісками. Це – Мале Полісся, яке простягається широкою смугою, 

що розділяє Волинську і Подільську височини [20, 25, 28, 31, 37]. 

Глибина залягання ґрунтових вод на Поліссі – від 2 до 4 м [1]. Вони часто 

виходили і виходять на поверхню, а у зв’язку з плоскорівнинним рельєфом, 

часто гідравлічно пов’язані з річковими. У меженний період ці води живлять 

ріки, а під час повені – навпаки [2, 8, 11].  

Понад 80% боліт і заболочених земель України припадає саме на Полісся і 
західні лісостепові області. На Поліссі заболочення території пов’язане не 

тільки зі значною кількістю опадів, але й також з плоскорівнинним характе-

ром поверхні, з недостатньою дренованістю, або ж зі слабкою водопроникли-

вістю окремих горизонтів ґрунту і підстилаючих його шарів ґрунтоутворюю-

чих порід, з повільним стоком ґрунтових і поверхневих вод [18, 24, 25]. 

Характерною ознакою болотного (гідроморфного) ґрунтотворення є огле-

єння [33]. Воно різко погіршує водні властивості ґрунтів як мінеральних, так і 
органогенних (відносно культивованих рослин). Генезис їх за таких умов 

зволоження є своєрідним поєднанням породо- і ґрунтотворення. В осушених 

неглибоких торфовищах породоутворення майже припиняється і настає фор-

мування різновидів меліорованих ґрунтів, які відрізняються від цілинних бу-

довою профілю, водно-фізичними та агрохімічними властивостями [18, 32].        

Використання гідротехнічно-меліорованих земель. До 50% їх зайнято 

низькопродуктивними луками, пасовищами (при обмежених площах ріллі). 
Розвиток промисловості, зміна структури населення регіону вимагають пода-

льшого збільшення земель в обробітку. І необхідно віддати належне проекта-

нтам, будівельникам, експлуатаційникам, трудівникам полів, тим, хто своєю 

працею сприяв і сприятиме освоєнню їх резервів. 

Потреба зростання виробництва продукції землеробства зумовлюється 

збільшенням чисельності населення та необхідністю задоволення у ній всіх, 

без винятку, членів суспільства. Хоча кількість населення України за останні 
10-20 років дещо зменшилась, проте вирішення цього завдання у перспективі 
для ПЗР як одного з потенційних є невідкладним. Воно вирішувалось і має 

вирішуватись двома шляхами: збільшенням площ в обробітку (с.-г. викорис-

тання) і підвищенням врожайності с.-г. культур з одиниці площі. У табл. 1 

наведено динаміку площ осушених земель у ПЗР за останні 25 років. 
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Таблиця 1 

Динаміка площ осушених земель (тис. га) у ПЗР України  

за період з 1969 по 1993 роки  

(за В.В. Медведєвим [25] та співавторами) 

Область 
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01.01. 

1969 

01.01. 

1973 

01.01. 

1981 

01.01. 

1982 

01.01. 

1990 

01.01. 

1993 

Волинська 574 320 0,2 164 269 309 384 335 339 

Івано-

Франківська 

260 - - 74 141 158 175 165 168 

Львівська 703 108 - 326 434 453 503 371 372 

Рівненська 440 240 - 189 299 339 366 338 259 

Тернопільська 222 - - 51 110 120 149 152 159 

Хмельницька 188 11 24 30 69 69 97 113 116 

 

Як видно з наведених даних (табл. 1), площі гідротехнічно-меліорованих 

земель по областях ПЗР зростали з 1969 по 1993 рік. Охарактеризувати про-

гноз, що намічався на 2001–2005 роки, неможливо, бо введення осушених 

земель по цих областях після 1993 року майже припинилось. 

Така ж закономірність простежується і щодо динаміки врожаїв на осуше-

них землях. Починаючи з 1990 року, вона зменшувалась (табл. 2). 

Таблиця 2 

Продуктивність с.-г. культур на осушених землях ПЗР  

(за В.В. Медведєвим і співавторами [25]) 

Область 

Продуктивність, зернових одиниць 

1990 рік 1998 рік 

ц/га валова, тис. т. ц/га валова тис. т 

Волинська 24,8 9519 18,6 7139 

Івано-

Франківська 

24,9 4361 18,7 3271 

Львівська 52,2 12673 18,9 9505 

Рівненська 25,2 9216 18,9 6912 

Тернопільська 26,1 3887 19,6 2915 

Хмельницька 26,5 2568 19,9 - 

В середньому 

по Україні: 
26,1  19,6  
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Якщо не торкатися таких причин, якими є агротехніка вирощування с.-г. 
культур на осушених землях, догляду за посівами, продуктивності сортів, 

удобрення та ін. [26, 27], то, згідно наведених у табл. 2 даних, прослідкову-

ється та ж  негативна тенденція і за врожайністю – вона зменшувалась. 

Без сумніву, на таку динаміку врожаїв на гідротехнічно-меліорованих зе-

млях ПЗР вплинув і загальний їх стан, що видно з даних, наведених у табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Меліоративний та технічний стан осушених земель ПЗР (тис. га)  

(за Г.І. Сапсаєм, А.М. Рокочинським та співавторами [26]) 

Область Добрий Задовільний Критичний 

Волинська 211,8 92,6 30,0 

Івано-Франківська 45,8 118,8 0,3 

Львівська 345,9 15,8 9,6 

Рівненська 165,8 87,7 29,3 

Тернопільська 139,7 10,4 1,7 

Хмельницька 99,4 8,3 5,8 

Полісся 974,1 526,9 91,6 

Лісостеп 649,4 352,0 61,1 

По Україні: 1623,1 878,9 152,6 

За такою оцінкою спеціалізованих науково-дослідних установ, навчаль-

них закладів (у т.ч. НУВГП), громадськості, стан осушених земель у ПЗР, в 

цілому, можна було б вважати задовільним (табл. 3). Але, якщо дреновані 
площі з оцінкою «задовільно» віднести (хоч частково) до незадовільних, то 

площа останніх  зросте [29, 30]. 

Які ж причини такого стану? Що потрібно вирішувати спільними силами 

практиків, науковців при активній підтримці державних установ, щоб зміни-

ти ситуацію на краще? 

Однією з першопричин такого стану осушених земель, на нашу думку, як 

і багатьох інших, стало порушення басейнового принципу використання цих 

земель [3] та техніко-екологічного стану гідротехнічних систем [30, 34, 35]. 

Незадовільний техніко-екологічний стан меліоративних систем міг склас-

тися і внаслідок зміни напрямку використання меліорованих земель, дрібно-

контурності полів, технічного і морального зносу систем, які дають знати про 

себе вже після 2-5 років експлуатації. Якщо ж говорити суто про технічну та 

економіко-моральну сторону справи, необхідність поновлення (реконструк-

ції) існуючих осушувальних систем, то йдеться, в основному, про повернення 

їм осушувально-зволожувальних функцій з набуттям автоматизованого 

управління водним режимом [30, 34, 35]. 

Ґрунтовий покрив регіону – одна з найвагоміших складових ефективно-

сті меліорацій: наскільки він змінюється під впливом осушення – зволоження 

і с.-г. використання, у якій мірі ці зміни властивостей ґрунтів вимагали і ви-

магають знань, зусиль, щоб змінити на краще і систему, і сам об’єкт, тобто 
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ґрунт як засіб виробництва, стосовно вимог вирощуваних на ньому рослин? 

Причини незадовільного функціонування осушуваних систем, безумовно, є 

наслідком і цих змін ґрунту.  

Природні (генетичні) властивості ґрунтового покриву ПЗР сформувалися 

під впливом умов і факторів ґрунтоутворення: кліматичних, гідрологічних, 

геоморфологічних, рослинних. Як видно з даних, наведених у табл. 4, за спів-

відношенням середньорічних опадів, їх випаровуванням, розглядувану тери-

торію можна (і слід) відносити не тільки до перезволожених за водним режи-

мом ґрунтів, а й до періодично зволожуваної, при якій може мати місце і де-

фіцит вологості (наприклад, як це сталося і у вегетаційні періоди 2011 і        
2012 років). 

Як у лісостеповій частині ПЗР, так і частково у поліській досить вираже-

ним є горизонтальне і вертикальне розчленування рельєфу, наслідком чого є 

розбіжності сумарного стоку (поверхневого і частково ґрунтового). А це та-

кож призводить, хай періодично, до змін властивостей ґрунтового покриву, 

його строкатості за територією (табл. 4). 

У гідрологічному розумінні вся розглядувана територія має багаті запаси 

підземних вод, що пов’язані з поверхневими. Запаси їх, поповнення і обмін, 

залежать від гранулометричного складу та фільтраційної здатності порід і 
ґрунтів. 

До осушення (регулювання водно-повітряного режиму) цим ґрунтам були 

притаманні (і ще частково залишилися після осушення) специфічні властиво-

сті, за якими їх поділяють на дві групи [4, 5, 8, 9]. 

Перша група – мінеральні ґрунти, що утворилися під лісовою та 

трав’яною рослинністю в умовах періодичного, поверхневого і ґрунтового 

зволоження, і успадкували гранулометричний склад порід, на яких вони 

утворилися (від піщаного  до важкосуглинкового). За даними обстежень, це  

чорноземно-лучні, вилуговані та опідзолені ґрунти. Ілювіальні горизонти їх 

профілів характеризуються акумуляцією колоїдних часток (через що вони є 

своєрідними «водоупорами»). За даними обстежень, до осушення ці ґрунти 

періодично надмірно зволожувалися, за винятком супіщаних, мали слабо-

кислу реакцію (рН 5,5-6,7), вони слабо забезпечені азотом, краще фосфором і 
калієм [5, 7, 8, 9]. 

До другої групи належать органогенні ґрунти (торфові, товщиною торфу 

50 см). У зволоженні найбільшу роль відіграють ґрунтові води. Це ґрунти ви-

сокої потенційної родючості, але тільки за загальним азотом (2-4%). До цієї 
групи належать також болотні і торфоболотні ґрунти. Ці дві підгрупи ґрунтів 

регіону відносять також  до болотних [25]. Перша об’єднує ґрунти притерас-

них частин заплав річок і замкнених понижень вододілів. Їм також властиві 
оглеєність профілю. Важливими показниками цих ґрунтів є їхня зольність, 

ступінь розкладення органічної маси. Вони відносно добре забезпечені фос-

фором, але дуже бідні на калій. 
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Тому, практично, на таких ґрунтах без систематичного внесення калій-

них добрив одержувати задовільні врожаї будь-яких культур не є можли-

вим. Ось чому потрібно нагадати про ті результати, які одержано вченими 

НУВГП (тодішнім Інститутом інженерів водного господарства), Харківсь-

кого НДІ ґрунтознавства, які були передані для впровадження у виробницт-

во: мається на увазі піскування – як метод структурної меліорації, як шлях 

прискореного окультурювання торфо-болотних ґрунтів [7, 8, 9]. Суть його 

полягає у можливості і необхідності усунення таких недоліків торфових 

ґрунтів, як їхня мала зольність, бідність калієм, а отже – у покращенні вод-

них властивостей цих ґрунтів стосовно культурних рослин. 

Усереднені значення водно-фізичних властивостей мінеральних ґрунтів 

ПЗР (першої групи) наведено у табл. 5. Як свідчать ці дані, ґрунти вододі-
льних територій (сірі лісові, мінеральні заболочені), за запасами вологи, 

здатністю її накопичувати, відрізняються за гранулометричним складом і 
ступенем оглеєння, що є доказом невідкладної потреби відрегулювання цих 

показників за умови високоефективного землеробського використання.  

Ґрунт – не насипна колона. Для усіх типів та відмін властивий свій гене-

тичний профіль, його горизонти, окремі з яких, як вже зазначалось, можуть 

бути водоупорами (ілювіальні, оглеєні). Але донедавна ці особливості та 

вплив на поглинання, пересування вологи по профілю майже не бралися до 

уваги при проектуванні меліоративних систем та землеробському викорис-

танні гідротехнічно-меліорованих земель. Брався до уваги «кореневмісний 

шар». 

Ще у 1960 роки минулого століття лабораторією тодішнього НДІ ґрун-

тознавства ім. О.Н. Соколовського, кафедрою ґрунтознавства ХСГ ім. В.В. 

Докучаєва було розпочато, а у 1970–1990 рр. – кафедрами ґрунтознавства, 

гідротехнічних меліорацій, експлуатації гідромеліоративних систем за уча-

стю кафедри торфових родовищ УДАВГ (НУВГП) продовжено вивчення 

торфових ґрунтів регіону, зокрема процесів, пов’язаних з їхніми водними 

властивостями, у т.ч. при почерговому  зволоженні – обезводненні (осу-

шенні) – за методиками Бременської дослідної станції (Німеччина) і Сар-

ненської болотної станції Рівненської області – у польових і лабораторних 

умовах (Р.С. Трускавецький, В.В. Фалюш, Ю.Т. Коробченко, В.О. Оліне-

вич, Д.В. Лико, В.М. Фурман, М.О. Клименко, В.С. Мошинський, А.О. Гал-

кіна, С.І. Веремеєнко та ін.). Результати цих досліджень торфових ґрунтів 

сфокусовані у динаміці їх водних властивостей (табл. 6) [5, 6, 9 та ін.].    

Як видно з наведених у табл. 6 результатів цих досліджень, при наступ-

них зволоженнях торф зв’язує все меншу кількість води, що є наслідком гі-
дрофобізації його органічних колоїдів. Екологічними наслідками такої ди-

наміки водних властивостей торфових ґрунтів у посушливі роки можуть 

бути пилові бурі, пожежонебезпека, що періодично і мають місце  у ПЗР. 
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 Таблиця 5 

Усереднені значення водно-фізичних властивостей 

 мінеральних ґрунтів Полісся і Лісостепу [4, 5, 9] 

Ґрунти 

Щіль-

ність 

твердої 
фази, 

г/см 

Об’ємна 

маса, 

г/см 

Запаси 

вологи 

у шарі 
0-30 

см, мм 

Запаси про-

дуктивної 
вологи у ша-

рі 0-30 см, 

мм 

Коефі-
цієнт фі-
льтрації, 
м/добу 

Дерново-

підзолисті і пі-
щані та зв’язно-

піщані 

2,68 1,53 44,5 39,5 1,40 

Ті ж суглинкові 2,66 1,35 91,1 70,9 0,90 

Сірі лісові  
суглинкові 

2,65 1,35 91,1 60,8 0,20 

Темно-сірі лісо-

ві суглинкові 
2,65 1,35 93,1 68,9 0,20 

Дернові піщані 2,65 1,51 59,6 50,4 1,40 

Ті ж суглинкові 2,67 1,33 89,2 65,5 0,20 

Дернові глейові 
карбонатні 

2,70 1,35 89,7 66,7 0,20 

Лучно-болотні 
суглинкові 

2,60 1,33 89,7 67,7 0,20 

Болотні мінера-

льні важкосуг-

линкові 

2,70 1,45 101,6 65,7 0,08 

 

 Таблиця 6 

Зв’язування води торфовими ґрунтами при почерговому 

їх зволоженні – висушуванні (% від сухого ґрунту) 

Тиск водяного 

пару над  

осушувачем 

Зневоднення – 

зволоження 

Слабо розк-

ладений 

торф 

Сильно розк-

ладений торф 

Він же  

насичений 

К Са 

12,3 І 21,7 28,9 39,4 23,3 

 ІІ 19,4 26,8 36,0 16,1 

 ІІІ 16,5 26,6 32,2 14,8 

 ІV 18,0 26,6 31,2 14,8 

21,2 І 1,5 2,7 2,8 2,0 

 ІІ 1,5 2,7 2,8 1,1 

 ІІІ 1,3 2,0 2,1 0,8 
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За даними наших досліджень, як і багатьох інших авторів [25, 28, 36], під 

впливом осушення – обводнення ґрунтового покриву у його профілях відбу-

вається як винесення дрібних фракцій у нижні горизонти (пилу і мулу), а під 

впливом ерозійних процесів  у наслідок знесення (змиву) – і зменшення про-

тиерозійної стійкості цих ґрунтів. 

Формування водно-фізичних властивостей ґрунтів у розглядуваному регі-
оні залежить не тільки від їхніх генетичних властивостей, але й від характеру 

їх використання (табл. 7) – рослинного покриття. 

Таблиця 7 

Водопроникність різних типів мінеральних  

ґрунтів ПЗР по вгіддях (мм/хв.) [21, 24, 28] 

Типи ґрунтів Угіддя 

рілля пасовище ліс 

Дерново-підзолисті 0,62 0,62 1,80 

Сірі лісові суглинкові 0,17 - 0,48 

Сірі лісові важкосуглинкові 1,59 - 4,74 

Чорнозем вилугований 1,73 0,55 4,04 

Наведені у табл. 7 дані свідчать, що на гідротехнічно-меліорованих ґрун-

тах ПЗР, крім технічного управління водним режимом, слід також брати до 

уваги і використовувати властивості с.-г. рослин для впливу на водний режим 

та запаси води у ґрунті. 
Про це ж свідчать і результати досліджень іноземних авторів. За результа-

тами польських, у сусідньому з ПЗР України регіоні Польщі, відплив води з 
ґрунтового профілю як функція атмосферних опадів і евапотранспірації у 

значній мірі залежить від рослинного покриття, у тому числі вирощуваних 

сільськогосподарських культур (табл. 8) [41].  

Наведені дані (табл. 8) переконливо показують, що і на гідротехнічно-

меліорованих ґрунтах ПЗР, крім технічного управління водним режимом, 

слід використовувати і здатність різних сільськогосподарських рослин, щоб 

впливати на водний режим та запаси води у ґрунті. 
Потреба підвищення інтенсивності землеробства в умовах зміни земель-

них відносин в Україні ставить нові вимоги до осушувальної мережі і, в пер-

шу чергу – до забезпечення якості робіт у рільництві. Більшість земель мелі-
орованих заплав у регіоні зараз використовується як «вигони» (природні па-

совища) від ранньої весни до пізньої осені. При цьому повністю зменшено 

застосування таких заходів, як удобрення, вапнування ґрунтів, захист їх від 

ущільнення (витоптування) [6]. 

В умовах реформування земельних відносин також постають нові вимоги 

до осушувальної мережі і до агротехніки вирощування сільськогосподарсь-

ких культур, що враховували б водно-фізичні властивості ґрунту [4, 5, 6, 9, 

10, 21]. 

Спільне вивчення цих питань вченими НУВГП, ННЦ «ІГА імені О.Н. Со-

коловського», ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Рівненської і Волинської с.-г. 
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Таблиця 8 

Витрати води з ґрунтового профілю досліджуваних 

об’єктів (Н) як функція атмосферних опадів (Р) і 
 евапотранспірації (ЕТ), мм (Wiadomosci IMUZ, 1999) 

[37, 38, 39, 40, 41, 42] 

Об’єкт 

Математична 

модель залежно-

сті 

Межі значень 
R 

(N=68) 

SE 

Е 

F 

(N=68) Р ЕТ 

Луки Н=4,014-0,489 

ЕТ+0,494Р 

0,7-162,9 11,5- 

45,2 

0,759 14, 

57 

36,06 

Конюшина 

червона 

Н=2,025- 

0,309ЕТ+0,306Р 

0,7-162,9 2,1- 

48,0 

0,679 12, 

66 

19,41 

Озима 

пшениця 

Н=4,489- 

0,387ЕТ+0,309Р 

0,7-162,9 12,0- 

55,4 

0,699 12, 

88 

21,63 

Картопля Н=2,41- 

0,206ЕТ+0,480Р 

0,7-162,9 12,0- 

51,0 

0,745 14, 

37 

33,72 

Пар чорний Н=4,629- 

1,076ЕТ+0,609Р 

0,7-162,9 4,3- 

48,6 

0,842 12, 

83 

64,48 

Примітка: R – коефіцієнт кореляції, SEE – стандартна похибка оцінювання,  

F – тест істинності, N – кількість спостережень. 

 

дослідних станцій, Львівського НУ, Львівського СГІ свідчать про можли-

вість, перспективність і економічну ефективність розробки та впровадження 

одержаних наукових результатів у виробництво. 

На підставі викладеного раніше потрібно зробити висновок: справа   роз-
ширення площ гідротехнічно-меліорованих земель за своєю важливістю і 
значенням як резерву вирішення завдань, що стоять перед країною, не тільки 

важлива, але й дуже складна за підходами та потребує розв’язання. 

Про них знав видатний вчений, дослідник природи, геолог-ґрунтознавець 

В.В. Докучаєв. У своїй праці «По вопросу об осушении болот и, в частности, 

об осушении болот Полесья» він писав: «Очень может быть в будущем ока-

жется даже, что сама борьба с болотами в ряде случаев была вовсе нежелате-

льной» [17]. 

К.А.Тимірязев, глибоко розуміючи весь комплекс складних проблем при 

цьому, також передбачливо писав: «Ніде, можливо, ні у якій іншій діяльності, 
не потрібно так зважати на умови успіху, ніде не потрібно таких різносто-

ронніх даних, ніде захоплення односторонньою точкою зору не може призве-

сти до такої невдачі, як у землеробстві» [27]. 

Д.І. Менделєєв також роздумував над можливою ситуацією (мовою оригі-
налу): «Я восстаю против тех, кто печатно и устно проповедует, что все дело 

в удобрении, что хорошо удобряя можно и кое-как пахать»  [27]. 
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А авторитет меліоративної науки Білорусі С.Г. Скоропанов ще у 1982 році 
також пояснював, що «вимога деяких екологів зберегти природні умови – не-

сумісна з меліорацією», бо осушувальна меліорація покликана «усунути» 

надмірне зволоження ґрунту, що є причиною низького рівня його родючості. 
Інших шляхів підвищення родючості перезволожених земель, відзначав він, 

наука не знає. А це перетворює флору і фауну, скорочує число видів, харчові 
зв’язки. При цьому часткова зміна їх неминуча, бо «проростання хлібів і бо-

лотної осоки – несумісні». 

Очевидно, наведені погляди щодо необхідності або зайвості проведення 

гідротехнічних меліорацій перезволожених земель у свій час, у тій чи іншій 

мірі, були аргументованими. Проте, із сучасної точки зору і стану розвитку 

наук вони залишаються не тільки історичними. 

Звести ці погляди до спільного знаменника, на нашу думку, вдалось про-

фесору кафедри гідротехнічних меліорацій НУВГП С.М. Гончарову у праці 
«Нужны ли нам гидротехнические мелиорации в будущем?» [10]. Він слушно 

зауважує, що  водні меліорації у зоні достатнього, але не постійного, зволо-

ження визначаються складним характером водного режиму, умовами його 

формування, що, в свою чергу, зумовлює технічну складність нормування 

управління водними режимами у поєднанні: ґрунт – рослина – атмосфера [27, 

28, 29, 30].  

Оптимізація їх запропонована  також у працях М.І. Ромащенка [29],               

А.М. Рокочинського,   В.М. Мошинського,  В.А. Гурина [15, 16],  Г.І. Сапсая 

[26], М.О. Клименка [9] та ряду інших вчених, з якими вони співпрацюють. 

За їх даними, реалізація будь-якого меліоративного проекту як складової еко-

системи регіону разом з позитивним впливом супроводжується і рядом нега-

тивних процесів: підтопленням, деградацією ґрунтів, спрацюванням, ерозією, 

вторинним заболоченням, забрудненням поверхневих і ґрунтових вод і ґрун-

тів, змінами формування гідрологічного режиму територій [32]. 

На сьогодні вченими НУВГП за участю спеціалістів Державного агентст-

ва водних ресурсів України (В.А. Сташук) та інших установ і закладів розро-

блені «Методичні рекомендації щодо екологічно оптимальних режимів мелі-
орованих ґрунтів гумідної зони України» (2005 р.); а у 2011 р. – «Методичні 
рекомендації з оцінки дії дренажних систем при зміні їх технічного стану» 

(Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України і ВАТ «Укрводпро-

ект»), призначених не тільки для практичних працівників галузі, а й для сту-

дентів спеціалізованих вищих навчальних закладів. Основна їхня цінність, на 

нашу думку, полягає в тому, що в них звертається увага не тільки на причи-

ни, але й подано заходи, які необхідно здійснювати, щоб припиняти дію при-

чин незадовільної роботи дренажних систем, у ПЗР України (табл. 9). 

Таким чином, проаналізувавши стан дренажних систем при довготривалій 

їх експлуатації (за показниками табл. 9), можна встановити: що ж стало при-

чиною  незадовільного  їх  функціонування? А  на  підставі  оцінки  стану  
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Таблиця 9 

Основні причини незадовільної роботи дренажних 

систем та заходи покращення роботи їх окремих 

елементів (за Г.І. Сапсаєм і співавторами) [30] 

Основні причини незадовільної роботи 

системи 

Заходи покращення роботи її 
окремих елементів 

- замулені оглядові колодязі, колодязі з 
фільтрами-поглиначами 

ремонт споруд, очистка від  

наносів 

- зруйновані гирлові споруди та армату-

ра на дренажних колекторах 

ремонт споруд, очистка від  

наносів 

- замулені дренажні колектори очистка ДК від мулу 

- зміщення дренажних труб ДК ремонт лінії ДК 

- несправності регулюючої мережі: 
а) відстані між дренами не відповідають 

фільтраційним властивостям ґрунту 

1. Глибоке розпушення ґрунту. 

2. Зміна с.-г. використання  

земель 

б) замулення дренажних труб, зміщення 

дренажних труб, зменшення фільтра-

ційних властивостей фільтра замулення, 

завохрення 

1. Зміна с.-г. використання. 

2. Реконструкція дренажної  
системи. 

3. Ренатуралізація 

конкретної дренажної системи здійснити заходи для усунення негативних 

причин дії її компонентів. А це справа, яка залежить не тільки від матеріаль-

ного (фінансового), а й кадрового [22, 23] та інших видів забезпечення якості 
підготовки кадрів не тільки у провідному профільному навчальному закладі 
(НУВГП), а й у споріднених навчальних закладах цього спрямування. 

Подальший огляд стану і завдань щодо вирішення цих проблем, шляхи їх 

розв’язання вимагають тісної співпраці між вченими, практиками та держав-

ними органами управління галуззю. 

Наведені у цьому огляді напрацювання, їх узагальнення, свідчать про зна-

чну розбіжність (диспаритет) між ними і станом впровадження наявних кон-

кретних наукових розробок (рекомендацій) у виробництво. 
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