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Представлено обґрунтування доцільності використання показника мелі-
орованості водозбірної площі при інтегральній оцінці екологічного стану 

басейнів малих річок Полісся України (на прикладі басейну р. Турія). 
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Осушувальні меліорації є одним із активних антропогенних факторів, 

що здатні викликати зміни в річкових басейнах Поліської зони України. Вони 

у свою чергу зумовлюють розвиток деградаційних процесів, для попере-

дження яких необхідно розробляти компенсаційні заходи. Ефективність 

останніх  значною мірою визначається рівнем вивченості процесів, що відбу-

ваються в басейні під впливом осушення та наявністю надійних підходів та 

методик їх оцінки.  

Актуальність обраної тематики зумовлена потребою раціонального вико-

ристання природних ресурсів в басейнах річок, а також необхідністю збере-
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ження унікальних умов Поліської зони України, як транскордонного біосфе-

рного резервату. Це підтверджується виконанням цілого ряду міжнародних 

проектів, в тому числі: проект ЮНЕСКО «Створення транскордонного біос-

ферного резервату і регіональної екологічної мережі в Поліссі – Білорусь – 

Польща – Україна», якій є одним з пріоритетних проектів ЮНЕСКО «Люди-

на і біосфера»; Міжнародна гідрологічна програма; програма «Сумісне 

управління річковими басейнами. Басейн р. Прип’ять»; Європейська Водна 

Рамкова Директива (Directive of the European Parliament and of the Council 

establishing a framework for Community action in the field of water policy) та ін-

ші [1, 2]. 

На сьогодні немає єдиної думки щодо впливу осушення на природні 
комплекси та водний режим річок-водоприймачів дренажних вод. Так, у свій 

час І.І. Назаров (1998) досліджував це питання в умовах басейну р. Стохід. 

Вивченню  впливу антропогенних чинників на річковий стік, заплавні та рус-

лові процеси присвячено цілий ряд фундаментальних робіт С.М. Купріянова, 

1977; З.І. Шикломанова, 1992; В.М. Антроповського, 1989; О.С. Лукащука, 

1986 та ін. Геоморфологічні аспекти впливу осушувальних меліорацій розг-

лядалися у роботах Т.В. Климовича (1973), Б.П. Палиенка (1984),  І.М. Коро-

туна (1984–1990). Наукові дослідження режиму, балансу та хімічного складу 

ґрунтових і підземних вод у верхів’ях р. Прип’ять проводили В.Є. Алексієв-

ський, О.В. Цвєтова, І.Ю. Насєдкін та ін. [3].  

Розробка стратегії екологічно збалансованого використання водних ресу-

рсів в басейнах річок Полісся України передбачає аналіз основних джерел 

антропогенного навантаження в річкових басейнах, встановлення основних 

тенденцій формування та оцінку якості поверхневих і підземних вод під 

впливом антропогенних чинників. Особливого значення при цьому має оцін-

ка впливу осушувальних меліорацій на унікальні природні комплекси, гідро-

хімічні показники якості поверхневих, підземних вод та рівневий режим вод-

них об’єктів.  

Це, у свою чергу, вимагає наявності надійних методик інтегральної оцінки 

екологічного стану басейнів малих річок, які б враховували стан водотоку, 

водозбірної площі, рівень та специфіку антропогенного навантаження на ко-

жен басейн.  

Для можливості врахування впливу осушувальних меліорацій на екологі-
чний стан басейнів малих річок Полісся України нами удосконалено існуючу 

методику оцінки за комплексним показником антропогенного навантаження 

(М.О. Клименко, О.А. Ліхо) [4].  

Основною метою роботи є встановлення тенденції зміни якості води 

р.Турія під впливом осушувальних меліорацій за період 1947–1994  роки,  рі-
вня трансформації ландшафтно-територіальної структури та гідрологічних 

характеристик басейну р. Турія з метою обґрунтування доцільності враху-

вання рівня меліоративного засвоєння водозбору при здійсненні оцінки еко-

логічного стану басейнів малих річок Полісся України.  
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Екологічна оцінка якості води р. Турія проведена згідно «Методики еко-

логічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями», яка на 

основі єдиних екологічних критеріїв дозволяє порівнювати якість води на 

окремих ділянках водних об’єктів, у водних об’єктах різних регіонів. Вона 

включає три блоки показників: блок сольового складу, блок трофо-

сапробіологічних (еколого-санітарних) показників, блок показників вмісту 

специфічних речовин токсичної дії [5].  
Річка Турія, водозбірна площа якої складає 2900 км2

, є найбільш типо-

вою для Волинського Полісся, якому притаманні специфічні екологічні про-

блеми. До них слід віднести – радіаційне забруднення території, виникнення 

таких кризових явищ як переосушення, підтоплення територій, загальна де-

градація водно-болотних угідь і водних екосистем. Погіршення екологіч-

ного стану малих річок басейну р. Турія за останні 25-35 років, обумов-

люється надмірною розораністю території, ерозією ґрунтів, вирубкою 

лісів, та наслідками широкомасштабних гідротехнічних меліорацій. Так в 

басейні річки розташовано 4 осушувальні системи: «Красновольська» –               

р. Рудка, «Воронка», «Турійсько-Дольська» та «Верхів’я р. Турія» (рисунок). 
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Рисунок. Осушувальні системи в басейні р. Турія 
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З метою встановлення тенденції зміни якості води р. Турія під впливом 

осушувальних меліорацій нами виконано оцінку якості води у гідрохімічно-

му створі – р. Турія – с. Ягідне за «Методикою екологічної оцінки якості по-

верхневих вод за відповідними категоріями». У нашому розпорядженні були 

дані гідрохімічних досліджень по цьому створу за 1947 та 1994 роки [6, 7].  

На ділянці річки від витоку до гідрохімічного створу в с. Ягідне розташо-

вана осушувальна система «Верхів’я р. Турія», інших значних джерел забру-

днення на цій ділянці, які б могли вплинути на якість води немає. Таким чи-

ном, осушувальна система є по суті єдиним джерелом забруднення р. Турія в 

даному створі, що дозволяє врахувати саме її вплив на гідрохімічні показни-

ки. В зв’язку з тим, що широкомасштабне меліоративне та господарське за-

своєння басейну річки розпочалося в 60-х роках минулого сторіччя, якість 

води в даному гідрохімічному створі в 1947 році можна вважати фоновою. 

Після 1990 року гідромеліоративні роботи в басейні р. Турія не проводилися. 

Результати оцінки у гідрохімічному створі р. Турія – с. Ягідне у межений пе-

ріод 1947 та 1994 роки наведено в таблиці.  
 

Таблиця 

Результати оцінки якості води у гідрохімічному створі р. Турія –  

с. Ягідне у межений період 1947 та 1994 рр. 

Показники 

Гідрохімічний створ 

р. Турія – с. Ягідне 

межень 1947 р. межень 1994р. 

Індекс забруднення 

води компонента-

ми сольового скла-

ду 

3,56 8,9 

Індекс трофо-

сапробіологічних 

показників 

4,7 12,97 

Індекс специфіч-

них показників то-

ксичної дії 
0 36,36 

Загальний екологіч-

ний індекс Іе 
2,75 19,41 

Клас якості води ІІ ІV 

Стан водного середо-

вища 
добрий Перехідний 

Рівень антропогенно-

го навантаження 

Розхитування екосис-

теми 

Порушення трофічних 

зв’язків в екосистемі 
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Аналіз результатів оцінки дозволяє зробити висновок, що, починаючи з 

1947 року, відбулися значні зміни якості води р.Турія. В 1947 році в пункті           
р. Турія – с. Ягідне якість води відповідала ІІ класу-стан добрий, при цьому 

відбувалося розхитування екосистеми. За період з 1947–1994 рр. відбулося 

значне погіршення якості води. В пункті р. Турія – с. Ягідне якість води в 

1994 р. відповідала вже IV класу – стан перехідний, спостерігалося порушен-

ня трофічних зв’язків в екосистемі. 
Таким чином, значні зміни у якісному складі вод р. Турія за досліджува-

ний нами період 1947–1994 р. р дозволяють припустити, що певний вплив на 

процес його формування мали безпосередньо осушувальні меліорації. 
Нами проаналізовано вплив осушувальних меліорацій на формування 

ландшафтно-територіальної структури басейну річки Турія. Для досліджень 

меліоративної ситуації на території басейну нами були використані матеріали 

паспортизації річок (Волиньводпроект) та фондові матеріали [8]. 

Аналіз ландшафтно-територіальної структури басейну р. Турія, викона-

ний нами, показує, що басейн річки зазнав значного меліоративного наван-

таження. Так частка осушуваних земель в межах водозборів малих річок, що 

належать до басейну р. Турія, коливається в межах від 16% до 50%. Лише у 

4-х (з 14-ти) басейнах меліоративна засвоєність складає менше 20%.  

За даними М.Т. Ободовського (1991), на ріках Українського Полісся 

вплив осушення чітко починає проявлятися, якщо площа осушуваних земель 

перевищує 20% площі водозбору.  

Для оцінки впливу осушувальних меліорацій на гідрологічні характерис-

тики басейнів річок встановлено початковий рівень меліорованості водозбо-

рів, коли вплив осушування на стік малих річок стає помітним. Урахування 

впливу осушування боліт та заболочуваних земель на стік малих річок Поліс-

ся України має певну специфіку. При визначенні схем розрахунку в межах 

Прип’ятського Полісся України, згідно «Методики…» виділено два райони – 

Волинське і Житомирське Полісся. Встановлено, що початковий рівень мелі-
оративного засвоєння водозборів, коли стає відчутним вплив осушування на 

стік, прийнято в межах Волинського Полісся 7%, а для Житомирського – 5% 

від площі басейну річки [9]. 

Для розкриття впливу осушення на рівневий режим ґрунтових вод забо-

лочених масивів у басейні р. Турія нами проаналізовано фондові матеріали 

досліджень за період 1968 –1971 рр., коли відбувалося активне меліоративне 

засвоєнь території басейну [3]. Втановлено, що:  

- під впливом осушення відбувається переформування рівневого та гідро-

хімічного режимів. Ресурси підземних вод при цьому, залишаються незмін-

ними; 

- вплив осушувальних меліорацій позначився на збільшенні амплітуди ко-

ливань рівня ґрунтових вод до 1,5 м у межах заплави і до 2 м та більше на 

решті перезволожених земель. Взаємозв’язок між рівнями ґрунтових вод на 
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осушуваних територіях фіксується на відстані 500-700 м, що й визначає ши-

рину зони впливу, за максимального зниження рівня ґрунтових вод на межі 
осушення 1 м і на межі зони впливу 0,2 м; 

- гідрохімічні процеси в початковий період осушування інтенсифікують-

ся, призводячи до деякого переформування хімічного складу, який після 

п’яти–шести років експлуатації стабілізується і наближається до природних 

значень; 

- відбулася трансформація і перехід одного типу ґрунтів у інший впро-

довж  10-15 років після введення системи в експлуатацію зі зміною водно-

фізичних властивостей без помітної втрати родючості.  

За даними В.О. Максімова, Р.П. Ревери (1987) [10] осушувальні меліорації 
в басейні р. Турія не викликали зменшення середнього багаторічного стоку, 

навпаки, відмічена тенденція до його збільшення, а внутрішньо річний роз-

поділ стоку став більш рівномірним. 

В цілому слід зазначити, що формування загального екологічного стану 

басейнів малих річок Полісся України відбувається під впливом природних і 
антропогенних чинників, до яких належать і осушувальні меліорації. Аналіз 

наукової літератури та власних досліджень дозволяє стверджувати, що осу-

шувальні меліорації в басейні р. Турія, яка є типовою для Волинського По-

лісся, мають певний вплив на формування екологічної ситуації в ньому. Від-

булися зміни у ландшафтно-територіальній структурі басейну, якісному 

складі річкових вод, гідрологічних характеристиках. Це дозволяє зробити ви-

сновок, що при проведенні інтегральної оцінки екологічного стану басейнів 

малих річок Полісся України доцільно враховувати рівень меліоративного 

засвоєння території водозбору, що дозволить зробити результати оцінки 

більш об’єктивними.  

Запропонована нами методика інтегральної оцінки екологічного стану ба-

сейнів малих річок за комплексним показником передбачає не тільки оцінку 

стану басейну, а й визначення найбільш загрозливих показників, що його 

обумовлюють та встановлення основних напрямів оптимізації. При розробці 
природоохоронних заходів, стратегії використання водних ресурсів в басей-

нах річок Полісся України слід дотримуватись системного, басейнового під-

ходів та європейських тенденцій в цій галузі.  
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