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ПІДВИЩЕННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ  
ГУМІДНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ 

 

Наведено результати досліджень з питань підвищення водозабез-
печеності дренажних систем гумідної зони України в умовах змін 
клімату. Встановлено, що в умовах зростаючого дефіциту водних 
ресурсів забезпечення оптимальних параметрів регулювання вод-
ного режиму на осушуваних землях можливе завдяки підвищенню 
водозабезпеченості меліоративних систем, що може бути досягну-
то завдяки акумулюючій здатності меліорованих територій: вико-
ристанню вільної ємкості ґрунтів зони аерації та відкритих каналів, 
створенню резервних об’ємів води в акумулюючих ємностях за ра-
хунок накопичення поверхневого та дренажного стоку. Визначено, 
що використання акумулюючої здатності польдерних систем в па-
водкові періоди дозволило акумулювати в межах їх територій від 
4 000 м3/га до 12 000 м3/га, в тому числі за рахунок акумуляційної 
здатності ґрунту – від 1200 м3/га до 1500 м3/га, в каналах – 800–
1000 м3/га. На пілотних об’єктах Чернігівської та Рівненської облас-
тей накопичення об’ємів води та дренажного стоку забезпечило 
акумуляцію води в ґрунті у вегетаційний період в межах від 780 до 
1600 м3/га. На осушувально-зволожувальній системі «Ромен» 
(Сумська обл.) в умовах середнього за кількістю опадів року потен-
ційний об’єм акумулювання дренажного стоку в акумулюючій єм-
кості перевищував майже у 2 рази фактичний об’єм води, необхід-
ний для зволоження вирощуваних культур. Важливою особливістю 
впливу сучасних кліматичних змін на водозабезпеченість дренаж-
них систем є формування умов, які спричиняють дефіцит місцевого 
дренажного та поверхневого стоку. В таких умовах необхідно пе-
редбачати можливості проведення зволоження на осушуваних зе-
млях за рахунок водних джерел, розташованих за межами меліо-
ративної системи та застосовувати ресурсоощадливі технології уп-
равління вологозабезпеченням сільськогосподарських культур. 
Ключові слова: гумідна зона, осушувані землі, дренажні системи, 
зміни клімату, водозабезпеченість, сільськогосподарське виробниц-
тво.  
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Актуальність. Осушувальні меліорації в гумідній зоні України є 
важливим чинником ведення сталого сільськогосподарського виро-
бництва, а від ефективності використання дренажних систем в значній 
мірі залежить економічна, екологічна та соціальна стабільність регіону. 
Водночас сучасні зміни клімату супроводжуються погіршенням умов 
природного вологозабезпечення, в т.ч. і меліорованих земель гумід-
ної зони, та формують нові умови вирощування сільськогосподарсь-
ких культур, що трансформує і роль дренажних систем.  

Більшість території гумідної зони розташована у вологій (части-
на областей Лісостепу: Київська, Тернопільська, Хмельницька, та бі-
льшість областей Полісся, а саме: Волинська, Житомирська, Рівнен-
ська, Чернігівська області) та надмірно вологій зонах (Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області). За розрахун-
ками, проведеними вченими ІВПіМ НААН, на сьогодні територія Укра-
їни з надмірним та достатнім атмосферним зволоженням за останні 
25 років зменшилась на 10% і займає лише 22,5%, або 7,6 млн га 
ріллі [1; 2]. 

Враховуючи тенденцію до подальшого зростання посушливості 
клімату в Україні і, відповідно, погіршення умов природного волого-
забезпечення на все більшій частині її території та формування в гу-
мідній зоні умов не тільки перезволоження ґрунтів, але і дефіциту в 
них вологи, зростає потреба та роль дренажних систем у сталому ве-
денні землеробства.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні зміни кліма-
ту, які проявляються в підвищенні температури повітря та суттєвих 
змінах у річній динаміці опадів, мають вплив на водозабезпеченість 
меліорованих територій. Особливістю кліматичних змін є те, що шви-
дкість підвищення температури повітря в Україні є значно вищою від 
глобальних та європейських: на півдні та північному сході країни в 
період 1991–2019 рр. середньорічна температура повітря підвищи-
лася на 1,0–1,1оС в порівнянні з періодом 1961–1990 рр., на заході – 
на 1,2–1,3о С , а на півночі і центрі – на 1,4–1,5о С [3]. 

До кінця сторіччя прогнозуються суттєві зміни у річній динаміці 
опадів, яка в усіх регіонах України стає хвилеподібною, а класичний 
розподіл з максимумом влітку як у період 1961–1990 рр. зберігати-
меться лише на заході, хоча і там в окремі сезони будуть помітні 
«хвилі». Зміни кількості опадів сприятимуть тому, що холодний пері-
од року стане вологішим, а теплий – посушливішим, північно-західні 
території будуть краще забезпеченими вологою, а південно-східні 
стануть більш посушливими, що матиме вплив насамперед на аграр-
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не виробництво. Зростання кількості опадів взимку у західних регіо-
нах може спричиняти посилення весняних паводків [4].  

Україна має один із найнижчих серед європейських країн пока-
зників забезпеченості власними водними ресурсами – лише 1 тис. м3 
місцевого стоку на одного жителя. До того ж сучасні зміни клімату 
негативно впливають на стан забезпечення водними ресурсами, що 
спричиняє зменшення природного атмосферного живлення поверх-
невих і підземних вод. Встановлено, що дефіцит кліматичного водно-
го балансу в усіх природно-кліматичних зонах  істотно збільшився, в 
т.ч. у зоні Полісся – на 40–50 мм. На сьогодні фіксується також змен-
шення стоку малих і середніх річок України в середньому на 15–20%. 
А через зменшення інфільтраційного живлення ґрунтових вод в зоні 
Полісся та Лісостепу України відмічається значне зниження їх рівня 
[2; 3; 5]. 

Як свідчать прогнози, зміни клімату і обумовлене ними змен-
шення доступних до використання водних ресурсів матимуть негати-
вний вплив  на природне вологозабезпечення ґрунтів. На середньос-
трокову (до 2050 р.) та довгострокову перспективу (до 2100 р.) про-
гнозується висока імовірність зменшення площ орних земель із до-
статнім зволоженням до 5,5 – 1,8 млн га. А зростання сумарного ви-
паровування  спричинить подальше зневоднення території України 
та зменшення доступних для використання запасів поверхневих та 
підземних вод [3]. 

Зміни клімату також мають вплив на просторовий розподіл во-
дних ресурсів. У Прикарпатті, Закарпатті та Поліссі посилюються 
процеси підтоплення та затоплення територій. Нестабільність сніго-
вого покриву призводить до погіршення забезпечення річок талими 
водами, що є причиною обміління малих річок. На деяких річках По-
лісся прогнозується підвищення (до 10%) водного стоку, а водність 
річок північної частини та Карпат може залишитися на тому ж рівні. 
Прогнозуються також суттєві зміни внутрішньорічного розподілу сто-
ку річок: підвищення стоку зимової межені, зміщення початку весня-
ної повені на більш ранні строки [6]. 

Завдяки змінам кліматичних умов в гумідній зоні зростає цін-
ність та значення земель сільськогосподарського призначення регі-
ону, оскільки завдяки потеплінню ареал вирощування теплолюбивих 
культур (соняшник, кукурудза на зерно, соя) зміщується з традицій-
них зон вирощування у північні і західні. Однак погіршення умов 
природного вологозабезпечення зумовлює необхідність в його штуч-
ному покращенні [7; 8].  
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Одним із основних засобів мінімізації впливу сучасних клімати-
чних змін на водозабезпеченість території України є використання 
наявного потенціалу дренажних систем гумідної зони. Оскільки бі-
льшість дренажних систем функціонують в режимі водовідведення 
або в проточному режимі, то спостерігається тенденція зниження 
водозабезпеченості меліорованих територій. При цьому конструкти-
вно-технологічні можливості існуючих дренажних систем як правило 
не дозволяють акумулювати воду та проводити зволожувальні захо-
ди для підтримання оптимального водного режиму на осушуваних 
землях впродовж вегетаційного періоду [1; 8–11]. 

В таких умовах на більшості меліорованих територій  впродовж 
вегетаційного періоду спостерігається дефіцит вологи у ґрунті, що 
призводить до зниження врожайності сільськогосподарських куль-
тур, та унеможливлює реалізацію інтенсивних технологій аграрного 
виробництва.  

Отже, сьогодні підвищення водозабезпеченості дренажних сис-
тем та відновлення їх ефективного використання в режимі активного 
водорегулювання стає визначальною умовою реалізації інтенсивних 
технологій вирощування сільськогосподарських культур та мініміза-
ції впливу кліматичних змін на ефективність землеробства в регіонах 
гумідної зони.  

Метою досліджень є розроблення напрямів підвищення водо-
забезпеченості дренажних систем гумідної зони України для віднов-
лення активного водорегулювання на осушуваних землях в умовах 
змін клімату. 

Методика досліджень. Методика досліджень базується на уза-
гальненні наукових знань та проведенні експериментальних дослі-
джень щодо водозабезпеченості дренажних систем гумідної зони і 
водоакумулюючої здатності їх територій. Дослідження, які проводи-
ли в зоні Лівобережного Лісостепу України на осушувально-
зволожувальній системі «Ромен» (Сумська обл.), включають визна-
чення метеорологічних факторів, динаміки рівня ґрунтових вод (РГВ), 
рівня і об’єму води в джерелах акумулювання води  на зволоження. 

Вимірювання поточного РҐВ на меліорованій території прово-
дили щодекади, а в періоди після дощів передбачали додаткові ви-
міри, кількість та частота котрих залежить від інтенсивності опадів.  

Конструкція осушувально-зволожувальної системи «Ромен» 
включає русловий шлюз, відкриту та закриту регулюючу мережу, акуму-
лювальну ємність. Акумулювальна ємність побудована на місці старо-
річчя, довжина її  складає 500 м і ширина – 22 м. Об’єм ємності ста-
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новить 50 тис. м3, в тому числі об’єм відсіку для акумуляції дренаж-
них вод становить 12 тис. м3.  Наповнення акумулюючої ємкості здій-
снюється шляхом збору дренажно-скидних вод та подачі води само-
пливом з магістрального каналу (р. Ромен). Подача води на зволо-
ження з ємкості проводиться також самопливом. Для проведення 
зволожувальних заходів передбачено також використання об’ємів води 
з Карабутівського водосховища, яке влаштоване у межах меліорати-
вної системи. 

Результати досліджень та їх обговорення. Для розроблення 
концептуальних напрямів підвищення водозабезпеченості дренаж-
них систем використано узагальнені результати багаторічних науко-
вих досліджень, проведених науковцями Інституту водних проблем і 
меліорації Національної академії аграрних наук України. Створення 
гарантованих об’ємів води для регулювання водного режиму на осу-
шуваних землях базується на використанні акумуляційної здатності 
меліорованих територій та ресурсів поверхневих водних джерел, ро-
зташованих за межами дренажних систем. 

Головним концептуальним напрямом комплексу інженерно-
технічних заходів з підвищення водності меліорованих територій, 
акумуляції вологи в періоди високої забезпеченості опадами є вико-
ристання водоакумулюючої здатності територій меліоративних сис-
тем, що можливо досягнути шляхом: 

– використання акумуляційної здатності ґрунтів зони аерації; 
– використання акумуляційної здатності мережі відкритих кана-

лів; 
– створення системи (каскаду) наливних водосховищ для аку-

мулювання води з подальшим її використанням у посушливі періоди 
на зволоження  осушуваних ґрунтів, а також використання природ-
них водойм як джерел постачання води (рис. 1).  

Для подачі води на територію меліоративної системи і ство-
рення додаткових запасів води безпосередньо в межах системи не-
обхідно визначити її ємнісні властивості, які можливо створювати за 
рахунок вільної ємності відкритих каналів, дренажно-колекторної 
мережі та водойм і понижень на території меліоративної системи; ві-
льної ємності в осушуваних ґрунтів. 

Окрім того, меліоративна система, яка знаходиться у заплаві рі-
чки, при наявності дамб обвалування та водовипускних регулюючих 
споруд може бути використана для акумулювання води та зниження 
піку паводків у керованому режимі. 
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Рис. 1.  Базові принципи використання (створення) акумулюючих 
ємкостей для підвищення водозабезпеченості меліорованих територій 

 
Визначення вільної ємкості відкритих каналів проведено для 

дренажних систем Закарпаття, де найбільш розвинена та підтриму-
ється у відповідному експлуатаційному режимі мережа меліоратив-
них каналів та гідротехнічних споруд [12]. Величини протяжності ві-
дкритих каналів на польдерних системах Закарпаття наведено у 
табл. 1. Протяжність транспортуючих, магістральних, регулювальних 
каналів провідної мережі на п’яти польдерних системах становить 
понад 5000 км. В середньому на 1 га меліорованих територій припа-
дає 32–40 п. м відкритих каналів різного функціонального призна-
чення, типу та розміру. 

Таблиця 1 
Протяжність відкритих каналів на дренажних системах  

Закарпатської області 

Показники 
Од. 

виміру 
Берегів-

ська 
Латориць-

ка 
Батар-
ська 

Чорний 
Мочар 

Сальвін-
ська 

Загальна площа системи 
тис. 
га 

56,0 20,80 19,60 12,40 18,80 

Протяжність 
магістральних 

каналів 

всього км 337,70 128,10 159,10 121,70 118,40 
в. т.ч. 

на  
1 га 

п.м 6,10 8,80 8,10 9,80 6,30 

Протяжність 
відкритих ка-
налів провід-

ної мережі 

всього км 1560,0 560,0 508,0 320,0 516,0 
в. т.ч. 

на  
1 га 

п.м 27,80 26,90 25,90 25,80 27,50 

 

Площа поперечного перерізу магістральних та транспортуючих 
каналів становить від 30 до 150 м2, а каналів провідної мережі від 
8 до 15 м2 (табл. 2). 

 

Види водоакумулюючих  
ємкостей 

 

Зона  
аерації 

 

Регулювальна, 
провідна  
мережа 

 

Поверхневі во-
дні джерела 

(водосховища, 
ставки, річки) 

 

Штучні водойми- 
накопичувачі (во-

доакумулюючі  
ємкості, канали) 
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Для території Закарпаття проведено розрахунки вільної ємності 
мережі відкритих каналів для п’ятьох польдерних систем, результати 
яких наведено у табл. 3. 

Результати розрахунків вільної ємкості різних за літологією 
осушуваних ґрунтів наведені в табл. 4. Аналіз цих даних засвідчує, 
що із зменшенням дисперсності, тобто полегшенням механічного скла-
ду і зменшенням вмісту фізичної глини, ємкість ґрунтів зони аерації 
зростає. 

Таблиця 2   
Параметри поперечних перерізів дренажних каналів 

Типи каналів 
Будівельна 
глибина, м 

Ширина по 
дні, м 

Закладання 
укосів 

Провідні 0,8–1,5 0,6; 0,8 1,5; 2,0 
Регулювальні 1,5–2,5 0,6; 0,8; 1,0; 1,5 1,5; 2,0 

Нагірні й  
нагірно-ловильні 

2,5–3,5 
0,6; 0,8; 1,0; 

1,5; 2,0 
1,5; 2,0 

 

Таблиця 3 
Акумулююча здатність дренажних систем Закарпатської області 

Назва  
системи 

Загальна 
площа мелі-
ор. земель, 

тис. га 

Площа меліо-
рованих зе-

мель для зато-
плення, тис. га 

Акумулююча здат-
ність ґрунтового 

шару зони аерації, 
млн м3 

Акумулююча 
здатність ме-

режі відкритих 
каналів, млн м3 

Берегівська 56,0 15,0 10,5 9,18 

Латорицька 20,80 5,0 3,5 3,59 
Батарська 19,60 4,3 3,01 2,90 

Сальвінська 18,80 3,8 2,66 2,32 
Чорний  
Мочар 

12,40 2,4 1,86 1,80 

Всього 127,6 30,5 21,53 19,79 
 

Таблиця 4  
Діапазон вільної ємкості осушуваних ґрунтів в  

залежності від їхньої літології 

Ґрунти 
Питома вільна ємкість зони 
аерації при РҐВ=1,0 м, м3/га 

Важкосуглинкові та легкосуглин-
кові   

700–1200 

Середньосуглинкові та легкосуг-
линкові  

1500–2800 

Супіщані та піщані  1800–2500 
Торфові 3500–7500 
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Впровадження запропонованого комплексу інженерно-
технологічних заходів щодо використання акумуляційної здатності 
польдерних систем в паводкові періоди дозволило акумулювати в 
межах їх територій від 4 000 м3/га до 12 000 м3/га, в тому числі за ра-
хунок акумуляційної здатності ґрунту – від 1200 м3/га до 1500 м3/га, 
в каналах – 800–1000 м3/га, та від короткотермінового затоплення 
частини малопродуктивних земель –  2500–10 000 м3/га. 

Загалом для території Закарпаття за проведеними розрахунка-
ми вільна ємкість відкритих каналів коливається в межах від 1,9 до 
9,1 млн м3, а сумарна ємкість становить 19,8 млн м3 [1; 12].  

Як показали результати досліджень, в сучасних умовах най-
більш ефективним та економічним технологічним прийомом регулю-
вання водного режиму на осушуваних землях є акумуляція місцевого 
дренажного стоку. Оскільки дренажний стік у витратній статті водно-
го балансу має значну питому вагу і за об’ємом складає більше 50% 
від сумарного водоспоживання сільськогосподарських культур, то 
визначення його величини має велике практичне значення не тільки 
для проектування дренажу, але і для забезпечення двостороннього 
регулювання водного режиму меліорованих ґрунтів та визначення 
розрахункових об’ємів води для проведення зволожувальних захо-
дів [9]. 

Дренажний стік, тобто надлишок вологи, яка інфільтрується че-
рез кореневий шар ґрунту та відводиться регулюючими каналами 
(дренами), передпосівного, посівного та літнього (вегетаційного) пе-
ріодів можливо накопичувати в акумулюючих ємкостях меліоратив-
них систем. Основою для розрахунків параметрів цих ємкостей є ви-
значення модуля дренажного стоку в найбільш напружені періоди 
роботи дренажу (весняний, передпосівний; літній паводковий) та 
площі водозбору (або осушуваного модуля). В розрахунках парамет-
рів водоакумулюючих ємкостей враховуються особливості природно-
кліматичних умов гумідної зони та забезпеченість атмосферними 
опадами [11]. 

В умовах дефіциту місцевого дренажного та поверхневого стоку 
для проведення підґрунтового зволоження на осушуваних землях 
виникає нагальна потреба підвищення водозабезпеченості меліоро-
ваних територій за рахунок забору та подачі до меліоративних сис-
тем додаткових об’ємів води із існуючих водосховищ, річок, ставків, 
озер, розташованих як в межах, так і поза межами систем.  

З урахуванням конструктивних особливостей різних типів мелі-
оративних систем в гумідній зоні, існуючих технологій управління 
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водним режимом, характеристик водних джерел та місця їх розта-
шування по відношенню до систем розроблені уніфіковані технологі-
чні схеми забору води із річок та водосховищ та її подачі для зволо-
ження осушуваних ґрунтів. 

 Перша схема подачі води із водосховища в дренажну мережу 
меліоративної системи по транспортуючому каналу з акумулюваль-
ними ємкостями забезпечує створення гарантованих об’ємів  води 
для проведення підґрунтового зволоження на значних площах осу-
шуваних земель. Залежно від протяжності транспортуючого каналу, 
величини необхідних резервних об’ємів води та площі осушуваних 
земель, на яких передбачається проведення підґрунтового зволо-
ження, по трасі каналу може розміщуватись одна або декілька аку-
мулюючих ємкостей. Таке конструктивне рішення забезпечує мінімі-
зацію забору води із водосховищ, не порушуючи технологічні потре-
би та вимоги водокористувачів водних об’єктів.  

У другій технологічній схемі забору та акумуляції води з водних 
джерел, розташованих за межами меліоративної системи, транспор-
туючі канали виконують функцію накопичувачів резервних об’ємів 
води для подальшого використання на зволоження осушуваних ґру-
нтів в посушливі періоди. 

Меліорована територія з каскадом акумулюючих ємкостей роз-
поділяється на окремі автономні модульні ділянки, кількість та площі 
яких визначаються умовами рельєфу, конфігурацією масиву, техно-
логічними, технічними та екологічними вимогами землекористува-
чів. 

Як показала практика, запропоновані інженерно-технологічні 
рішення дозволяють акумулювати значні обсяги води та підвищити 
водність територій в межах меліоративних систем. Впровадження 
цих рішень доцільно проводити насамперед на тих системах, де рі-
вень існуючої інженерної інфраструктури та закладених конструкти-
вно-технологічних рішень мінімізує капітальні затрати на будівницт-
во нових дамб обвалування, водозабірних та водовипускних гідроте-
хнічних споруд, а також додаткових насосних станцій для подачі во-
ди в наливні водосховища [1]. 

Технологія  накопичення об’ємів води та дренажного стоку ап-
робована на пілотних об’єктах осушувальних систем в Чернігівській, 
Рівненській (2011–2013 рр.) та Сумській (2014–2015 рр.) областях 
[11]. 

Застосування цієї технології  на пілотних об’єктах Чернігівської 
та Рівненської областей забезпечило акумуляцію води в ґрунті у ве-
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гетаційний період в об’ємах від 780 до 1600 м3/га та оптимальний 
водний режим осушуваних ґрунтів в межах 0,70–1,20 м. 

Результати апробації на пілотних об’єктах Сумської області сві-
дчать, що в умовах середнього за кількістю опадів 2015 р. (57%) фак-
тичний об’єм води на зволоження становив 21,45 тис. м3, а потенцій-
ний об’єм акумулювання дренажного стоку з площі 14,9 га – 46,3 тис. 
м3, що є достатнім для зволоження території пілотних ділянок впро-
довж вегетаційного періоду. Із можливого потенційного об’єму аку-
мулювання дренажного стоку в умовах вегетаційного періоду  для 
наповнення акумуляційної ємкості використано 3,3 тис. м3, при цьому  
розрахункове    середнє   значення  модуля дренажного  стоку стано-
вило 0,21л/с з 1га та об’єм дренажного стоку – 270,3 м3/добу з площі 
14,9 га, а значення  цих показників, які визначені експерименталь-
ним шляхом, відповідно – 0,22 л/с з 1га та 283,2 м3/добу [10]. 

Дослідження з питань водозабезпеченості меліорованих тери-
торій у 2019 р. проводили в зоні Лівобережного Лісостепу України на 
осушувально-зволожувальній системі «Ромен» (Сумська обл.). Ви-
рощувані культури – пайза, амарант та кормові боби. 

У вегетаційний період  2019 р. випало 219,9  мм опадів, що на 
102,4 мм  менше від багаторічної норми (забезпеченість опадами 87%), 
а їх кількість була меншою від норми у всі місяці вегетаційного періоду, 
окрім травня (більше за норму на 23,1 мм),  рис. 1. Середні місячні пока-
зники температури повітря були меншими від норми в усі місяці, окрім 
червня (перевищення норми на 1,3° С). Середньомісячна температура 
повітря у вегетаційний період була нижчою на 1,0° С порівняно з ба-
гаторічним показником та становила +15,3° С. 

Результати досліджень динаміки РГВ наведено в табл. 5 та на 
рис. 2.  

Таблиця 5 
РГВ на осушувально-зволожувальній системі «Ромен», см від  

поверхні ґрунту, 2019 р.  

Місяць 
  Дата заміру Середнє 

1 5 10 15 20 25 30  
IV 48 50 57 60 65 68 73  60 
V 80 80 85 85 90 90 110 88 
VI 120 125 130 135 135 145 150 134 
VII 150 155 155 158 160 170 175 160 
VIIІ 180 185 185 190 195 200 200 190 
IX 200 200 200 200 200 200 200 200 
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Рис. 2. Динаміка атмосферних опадів та РГВ  

на осушувально-зволожувальній системі «Ромен, 2019 р. 
 

У весняний період положення ҐВ забезпечило проходження 
сільськогосподарської техніки, передпосівний обробіток ґрунту та 
проведення посіву культур, але в подальшому рекомендовані РГВ не 
були забезпечені. 

Пояснюється це тим, що у літній  період кількість опадів була 
меншою від норми у всі місяці вегетаційного періоду. В таких умовах та 
при відсутності весняного паводку виявилося неможливим накопи-
чення в акумулюючій ємкості достатньої кількості води для прове-
дення зволоження. Рівні та об’єм води в акумулюючій ємкості наве-
дено в таблиці 6.   

Результати досліджень свідчать, що необхідність проведення 
зволожувальних заходів припадає на період з липня по вересень, 
однак наповнення ємкості водою на цей період виявилося недостат-
нім для її подачі на дослідні ділянки.  

Таблиця 6  
Рівні та об’єм води в акумулюючій ємкості у вегетаційний період 

2019 р., осушувально-зволожувальна система «Ромен» 
Місяць Рівень води, м Об’єм води, тис. м3 

Квітень 3,6 39,6 

Травень 3,6 39,0 

Червень 3,0 33,0 

Липень 2,2 24,2 

Серпень 1,2 13,2 

Вересень 1,1 12,1 
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Наступний варіант – це залучення додаткових джерел води 
для зволоження з Карабутівського водосховища, яке влаштоване на 
ОЗС «Ромен» для акумулювання води у багатоводні періоди та пода-
чі її на зволоження у посушливі. Об’єми води в Карабутівському во-
досховищі у 2019 р. наведено в табл. 7. 

Карабутівське водосховище має площу водного дзеркала  при 
нормальному підпірному рівні (НПР) 5,02 км² (відмітка НПР 145,5 м), 
повну ємкість 12,97 млн м³ та корисну 11,97 млн м³. Як видно з 
табл. 7,  об’єм води у водосховищі у 2019 р. коливається в межах від 
10,93 млн м³ до 8,24 млн м³. Отже, впродовж періоду вегетації напов-
нення водосховища до рівня корисного об’єму не було досягнуто.   

Таблиця 7  
Об’єми води в Карабутівському водосховищі у 2019 р. (Сумська обл.)   

Місяць 
Рівень води від 
0-ї відмітки, см 

Об’єм води, 
млн м3 

Примітка 

01.01 -60 10,19  

20.01 -60 10,19  

01.02 -60 10,19  

20.02 -52 10,51  

01.03 -45 10,64  

20.03 -43 10,93  

01.04 -43 10,93  

20.04 -43 10,93  

01.05 -43 10,93  

20.05 -43 10,93  

01.06 -45 10,64  

20.06 -50 10,59  

26.06 -60 10,19 Шахта відкрита о 18.00 

29.06 -67 9,95 Шахта закрита о 8.00 

03.07 -69 9,84  

10.07 -72 9,72  

17.07 -73 9,66  

24.07 -76 9,56  

31.07 -79 9,44  

07.08 -82 9,32  

13.08 -84 9,20 Шахта відкрита о 13.00 

14.08 -85 9,18  

16.08 -89 9,08 Шахта закрита о 8.00 

21.08 -90 9,04  



Серія «Технічні науки»  
Випуск 2(90) 2020 р. 
 

 28 

продовження табл. 7 
30.08 -100 8,64  

10.09 -105 8,43  

20.09 -110 8,24  

 
Зволожувальні заходи були проведені у два періоди: з 26 по 

29 червня та з 13 по 16 серпня. Об’єм води, поданої на зволоження, 
становив відповідно 0,24 та 0,12 млн м3, однак були недостатніми 
для поповнення вологозапасів активного шару ґрунту та забезпе-
чення необхідного водно-повітряного режиму для вирощуваних ку-
льтур. 

Загалом можливості наявних водних джерел (акумулююча єм-
кість, Карабутівське водосховище), які розташовані на меліорованих 
землях ОЗС «Ромен», не були використані з причини їх недостатньо-
го наповнення водними ресурсами.  

Отже, за умов дефіциту місцевого дренажного та поверхневого 
стоку необхідно передбачати проведення підґрунтового зволоження 
на осушуваних землях за рахунок акумуляції води з водних джерел, 
розташованих за межами меліоративної системи. В таких умовах та-
кож доцільно застосовувати також ресурсоощадливі технології уп-
равління вологозабезпеченням сільськогосподарських культур, в 
тому числі поверхневого способу поливу малими поливними і зро-
шувальними норми, які розроблені для умов гумідної зони (за ре-
зультатами досліджень на меліоративних системах Закарпатської, 
Рівненської та Сумської областей) [13]. 

Висновки.  В умовах змін клімату, зростаючого дефіциту водних 
ресурсів забезпечення активного регулювання на осушуваних зем-
лях можливе завдяки підвищенню водозабезпеченості меліоратив-
них систем, що може бути досягнуто завдяки використанню акуму-
люючої здатності меліорованих територій шляхом: використання ві-
льної ємкості ґрунтів зони аерації та відкритих каналів, створення 
резервних об’ємів води в акумулюючих ємкостях за рахунок накопи-
чення поверхневого та дренажного стоку. 

В умовах дефіциту місцевого дренажного та поверхневого стоку 
для проведення зволоження на осушуваних землях виникає необ-
хідність у підвищенні водозабезпеченості меліорованих територій за 
рахунок забору та подачі до меліоративних систем додаткових 
об’ємів води із існуючих водосховищ, річок, ставків, озер, розташо-
ваних як в межах, так і за межами систем. В таких умовах доцільно 
також застосовувати ресурсоощадливі технології управління волого-
забезпеченням сільськогосподарських культур. 
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INCREASING AVAILABLE WATER SUPPLY OF DRAINAGE SYSTEMS IN 
THE HUMID ZONE OF UKRAINE IN A CHANGING CLIMATE 

 
One of the main means of minimizing the impact of modern climate 
change on agricultural production is to use the existing capacity of 
drainage systems in the humid zone of Ukraine. The aim of the 
research is to elaborate the ways of increasing the available water 



                                                                                                                                   

 31

Вісник  
НУВГП 

supply of drainage systems and restoring active water regulation on 
drained lands in a changing climate. 
The generalized results of long-term researches carried out by the 
scientists of the Institute of Water Problems and Land Reclamation of 
NAAS were used for elaborating the ways of increasing available 
water supply of drainage systems. The accumulation of guaranteed 
water volumes to regulate the water regime on drained lands is based 
on the use of the accumulation capacity of reclaimed areas and the 
resources of surface water sources located outside the drainage 
systems. 
The article presents the results of the research on improving the 
available water supply of drainage systems in the humid zone of 
Ukraine in a changing climate. It was specified in the face of 
increasing water scarcity providing the optimal water regime 
regulation on drained lands is possible due to the increase in available 
water supply of drainage systems, which can be achieved thanks to 
the accumulating capacity of reclaimed areas, namely usage of free 
soil capacity of the aeration zone and open canals, accumulation of 
water reserve volumes in storage tanks due to the accumulation of 
surface and drainage runoff.  
It was determined that the use of the accumulative capacity of polder 
systems in flood periods allowed to accumulate within their areas 
from 4000 m3/ha up to 12 000 m3/ha, including: due to the 
accumulative capacity of the soil – from 1200 m3/ha up to 1500 m3/ha, 
in canals – 800–1000 m3/ha. At the pilot sites of Chernihiv and Rivne 
regions, the accumulation of water and drainage runoff ensured the 
accumulation of water in the soil during the growing season in the 
range from 780 up to 1600 m3/ha. 
On the complex irrigation system "Romen" (Sumy region) when having 
an average year as to precipitation, the potential volume of 
accumulated drainage runoff in the storage tank exceeded almost 
twice the actual water volume needed to irrigate the crops. 
Given the shortage of local drainage and surface runoff for subsoil 
irrigation on drained lands, there is a need to increase available water 
supply of reclaimed areas by accumulating and supplying to the 
reclamation systems additional water volumes from existing 
reservoirs, rivers, ponds, lakes, located within and outside the 
systems. 
Taking into account the design features of different types of drainage 
systems, existing water management technologies, characteristics of 
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water sources and their close proximity to the drainage systems, the 
technological schemes of water intake from rivers and reservoirs and 
its supply to the drained areas for irrigation needs were developed.  
In a face of increasing water scarcity it is also expedient to apply 
resource-saving technologies to control available water supply for 
crops. 
Keywords: humid zone; drained lands; drainage systems; climate 
change; available water supply; agricultural production. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 
ГУМИДНОЙ ЗОНЫ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

 
Одним из основных способов минимизации влияния современных 
изменений климата на сельскохозяйственное производство являе-
тся использование имеющегося потенциала дренажных систем гу-
мидной зоны Украины. Целью исследований является разработка 
направлений повышения водообеспеченности дренажных систем и 
возобновление активного водорегулирования на осушаемых зем-
лях в условиях изменений климата. Для разработки направлений 
повышения водообеспеченности дренажных систем использованы 
обобщенные результаты многолетних исследований, которые про-
ведены научными сотрудниками Института водных проблем и ме-
лиорации НААН. Создание гарантированных объемов воды для ре-
гулирования водного режима на осушаемых землях базируется на 
использовании аккумуляционной способности мелиорированных 
территорий и ресурсов поверхностных водных источников, рас-
положенных за пределами дренажных систем. 
В статье приведены результаты исследований, касающихся вопро-
сов повышения водообеспеченности дренажных систем гумидной 
зоны Украины в условиях изменений климата.  Установлено, что в 
условиях растущего дефицита водных ресурсов обеспечение опти-
мальных параметров регулирования водного режима на осу-
шаемых землях возможно благодаря повышению водообеспечен-
ности дренажных систем, что может быть достигнуто благодаря 
аккумулирующей способности мелиорируемых территорий: испо-
льзованию свободной емкости почв зоны аэрации и открытых ка-
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налов, созданию резервных объемов  воды в аккумулирующих ем-
костях за счет накопления поверхностного и дренажного стока. 
Определено, что использование аккумулирующей способности 
польдерных систем в паводковые периоды позволило аккумули-
ровать в пределах их территорий от 4000 м3/га до 12000 м3/га 
воды, в том числе: за счет аккумуляционной способности почвы – 
от 1200 м3/га до 1500 м3 /га,  в каналах – 800–1000 м3/га.  На пи-
лотных объектах Черниговской и Ровенской областей накопления 
объемов воды и дренажного стока обеспечило аккумуляцию воды 
в почве в вегетационный период в пределах от 780 до 1600 м3/га. 
На осушительно-увлажнительной системе «Ромэн» (Сумская обл.) 
в условиях среднего по количеству осадков года потенциальный 
объем аккумулирования дренажного стока в аккумулирующей ем-
кости превышал почти в 2 раза фактический объем воды, необхо-
димый для увлажнения выращиваемых культур. 
В условиях дефицита местного дренажного и поверхностного стока 
для проведения подпочвенного увлажнения на осушаемых землях 
возникает потребность в повышении водообеспеченности ме-
лиорируемых территорий за счет забора и подачи к мелиоратив-
ным системам из существующих водохранилищ, рек, прудов, озер, 
расположенных как в пределах, так и за пределами систем. С 
учетом конструктивных особенностей различных типов дренажных 
систем, существующих технологий управления водным режимом, 
характеристик водных источников и места их расположения по от-
ношению к системам разработаны технологические схемы забора 
воды из рек и водохранилищ для ее подачи на увлажнение осу-
шаемых почв. В условиях растущего дефицита водных ресурсов 
целесообразно также применять ресурсосберегающие технологии 
управления влагообеспеченностью сельскохозяйственных куль-
тур. 
Ключевые слова: гумидная зона; осушаемые земли; дренажные си-
стемы; изменения климата; водообеспеченность; сельскохозяйст-
венное производство. 
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