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Постановка проблеми. Територія Південного 

регіону України розташована в особливих природ-
но-кліматичних умовах, які, з одного боку, сприя-
ють вирощуванню багатьох видів сільськогоспо-
дарських культур за наявності родючих ґрунтів та 
сприятливих температурних умов, а з іншого боку, 
недостатня кількість природної вологи не забезпе-
чує отримання стабільних і гарантованих урожаїв 
сільськогосподарських культур. Однак одним з 
основних шляхів ефективного ведення стійкого 
землеробства в регіоні та зменшення його залеж-
ності від впливу природно-кліматичних факторів є 
зрошення. Зрошення сприяє зниженню і навіть 
цілковитій ліквідації дефіциту водного балансу, 
підвищенню врожайності сільськогосподарських 
культур майже в 3−5 разів і забезпеченню продо-
вольчої безпеки України. 

Протягом 50–70-х років минулого століття в 
Україні було створено потужний водогосподарсько-
меліоративний комплекс, який представлено над-
звичайно складними за технічними характеристи-
ками водогосподарськими, гідротехнічними та 
меліоративними об’єктами. Комплекс включає 
загальнодержавні, міжгосподарські системи водо-
постачання та водорозподілу, внутрішньогоспо-
дарську мережу, гідротехнічні об’єкти й споруди, 

має складну інженерну інфраструктуру і технологі-
чну організацію управління процесами, 
пов’язаними з забором і транспортуванням води із 
джерела зрошення, проведенням  поливів, водові-
дведенням та дренуванням сільськогосподарських 
земель. У цей період були побудовані Каховська, 
Краснознам’янська та Інгулецька зрошувальні 
системи, а також зрошувальні системи в зоні дії 
Північно-Кримського каналу. Всі зрошувальні сис-
теми, крім Інгулецької, забирають воду із Каховсь-
кого водосховища, яке створене на території 
Херсонської області, і подають не тільки на зро-
шення сільськогосподарських культур, а й на питне 
водопостачання. Трансформація земельних відно-
син та розпаювання земель призвели до скорочен-
ня площ зрошуваних земель. Із наявних 2,2 млн га 
в Україні у 2017 році зрошувалось близько 480 тис. 
га сільськогосподарських земель, а в Херсонській 
області із наявних 426 тис. га зрошувалося  
310 тис. га. Однак з кожним роком площа сільсько-
господарських земель на території Херсонської 
області збільшується. Відновлюються раніше по-
будовані системи й будуються нові системи крап-
линного та підґрунтового зрошення. Значна части-
на цих об’єктів розташована саме в межах Ниж-
ньодніпровської дельтової рівнини. Як зазначають 
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вчені Інституту водних проблем і меліорації НААН: 
«<…> зрошення, з одного боку, значною мірою 
залежить від наявності та якості водних ресурсів, 
особливо в сучасних кліматичних умовах, з іншого 
боку, спричиняє додатковий антропогенний тиск на 
водні ресурси та екосистеми, що потребує розроб-
лення методів управління цим життєво важливим 
природними ресурсом» [1, 2]. 

Інтенсивний розвиток та функціонування протя-
гом багатьох років водогосподарсько-
меліоративного комплексу; застосування недоста-
тньо науково обґрунтованих режимів зрошення, 
інфільтраційного живлення ґрунтових вод з приво-
ду зниження ККД (коефіцієнту корисної дії) зрошу-
вальних каналів та неефективної роботи вертика-
льного і горизонтального дренажу призвело до 
значного погіршення природних гідрогеологічних 
умов. Ряд вітчизняних вчених констатує факт, що 
на значній території Південного регіону відміча-
ються процеси підтоплення як сільськогосподарсь-
ких земель, так і територій населених пунктів, 
збільшуються площі осолонцьованих земель, змі-
нюється водно-сольовий режим зони аерації та 
погіршуються показники родючості ґрунтів [3, 4]. 

Нижньодніпровська дельтова рівнина розташо-
вана на півдні лівобережної частини Херсонської 
області. Це територія, по якій в четвертинному 
періоді проходило річище Пра-Дніпра. Вчені розді-
ляють цю територію на три тераси: верхня лесова, 
середня супіщано-лесова та нижня піщана заплав-
на тераси. Найбільші площі земель сільськогоспо-
дарського використання розташовані на супіщано-
лесовій та лесовій терасах, в межах Олешківсько-
го, Голопристанського, Скадовського та Каховсько-
го (частково) районів. Саме тут відбуваєтьтся 
прояв шкідливої дії води, викликаний процесами 
підтоплення й затоплення сільськогосподарських 
угідь та населених пунктів [5].  

Вченими Інституту водних проблем і меліорації 
НААН та Херсонського державного аграрного 
університету обґрунтовано напрями захисту мелі-
орованих земель від шкідливої дії вод, розроблено 
методичний підхід до формування прогностично-
інформаційних моделей розвитку меліорованих 
земель, який базується на регіонально-
типологічних особливостях регіону, розподілу їх на 
типові таксони та визначенні еколого-
меліоративної стійкості типових таксонів. Основу 
розподілу на таксони складають регіональні особ-
ливості, які враховують належність території до 
певного водозбірного басейну, кліматичні, геологі-
чні та гідрогеологічні особливості таксонів, що є 
базою для прийняття управлінських рішень із ком-
плексного захисту територій від шкідливої дії вод 
[6, 7]. Протягом багатьох років для захисту цих 
території від шкідливої дії вод використовувався 
вертикальний дренаж, однак у сучасних економіч-
них умовах ефективність його роботи значно зни-
зилась. Причиною цього є зростання вартості еле-
ктроенергії та дискретна робота дренажу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес формування територій Нижньодніпровської 
дельтової рівнини відбувався в пліоцені та четвер-
тинному періоді через ерозійно-акумулятивну 
діяльність моря і «старого» річища Пра-Дніпра. 
Склад та потужність осадових порід залежали від 

положення базису ерозії, відносні зміни якого 
спричинялись, з одного боку, тектонічними рухами 
земної кори, а з іншого, коливанням рівня води в 
морі. Процеси підтоплення на цій території почали 
проявлятися після будівництва Каховського водос-
ховища. До заповнення водосховища водою за-
плава Дніпра дренувала прилеглу територію в 
меженний період. Підняття рівня води у водосхо-
вищі на позначку 15,6 м докорінно змінило гідроге-
ологічні умови Нижньодніпровської дельтової рів-
нини (рис. 1). На ділянці від м. Нова Каховка до 
смт Горностаївка відбувається постійне підвищен-
ня рівнів ґрунтових і міжпластових підземних вод 
та погіршуються умови їх розвантаження на півночі 
території, що сприяє регіональному підйому рівня 
підземних вод в північній частині терасово-
дельтового масиву (с. Чорнянка − до 8 метрів, 
смт Нова Маячка і Подо-Калинівка − до 4 м і 5 м 
відповідно). В основному неогеновому водоносно-
му горизонті сформувався потужний фільтраційний 
водний потік, який направлений від водосховища у 
південно-східному напрямку до розвантаження у 
Чорне моря та Сиваш [8–11]. В прибережній час-
тині Краснознам’янського зрошуваного масиву 
протягом тривалого періоду відбувається підви-
щення п’єзометричного напору в неогеновому 
водоносному горизонті, а декілька свердловин 
прибережної зони навіть фонтанують. Підвищення 
напору є наслідком збільшення водопровідної 
здатності пластів неогенового водоносного горизо-
нту та інтенсивного інфільтраційного живлення, у 
тому числі через багаторічний період зрошення в 
регіоні. На території Нижньодніпровської дельтової 
рівнини сформувався досить складний гідрогеоло-
го-меліоративний стан сільськогосподарських 
земель і прилеглих територій. 

Матеріали та методика дослідження. Метою 
наукового дослідження є наукове обґрунтування 
факторів впливу на гідрогеолого-меліоративний 
стан територій в межах Нижньодніпровської дель-
тової рівнини. Для досягнення мети дослідження 
вирішувались такі завдання: 

 дослідження особливостей геологічного 
процесу формування територій Нижньодніпровсь-
кої дельтової рівнини;  

 визначення впливу багаторічного періоду 
антропогенної і техногенної діяльності на гідрогео-
лого-меліоративні умови територій Нижньодніп-
ровської дельтової рівнини; 

 наукове обґрунтування факторів впливу на 
гідрогеолого-меліоративний стан територій та 
прояву шкідливої дії вод в межах Олешківського, 
Голопристанського, Скадовського та частково 
Каховського районів. 

Методика дослідження базувалася на викорис-
танні сучасних методів наукових досліджень: ана-
лізу, синтезу, індукції та дедукції, статистичних і 
графічних методах. Інформаційною базою дослі-
дження були матеріали Херсонського обласного 
управління водних ресурсів, звіти Каховської гідро-
геолого-меліоративної експедиції та особисті дос-
лідження. 

Для визначення інтенсивності фільтраційного 
живлення з річища Північно-Кримського каналу 
досліджені умови роботи каналу в проектному 
режимі (2013 р.) та сучасні умови роботи (2017  р.). 
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Аналіз роботи базувався на порівнянні технологіч-
них показників в першій декаді квітні після запов-
нення каналу та в другій декаді липня в піковий 
режим його роботи. Оскільки найбільші площі 
зрошуваних сільськогосподарських земель розта-
шовані на супіщано-лесовій терасі, то основні 
дослідження проводились на території  
Н-Маячківської та Долматівської сільських рад як 
найбільш характерних для цих умов територіях 
Нижньодніпровської дельтової рівнини.  

Результати дослідження. За геологічною бу-
довою територію супіщано-лесової тераси розді-
ляють на два масиви – північний та південний. 
Геологічна будова території північного масиву 
утворена алювіально-дельтовими піщаними відк-
ладами й лесоподібними суглинками, які залягають 
на шаруватій піщано-глинистій товщі пліоцену, що 
підстилаються різними за літологічним складом 
неогеновими породами [12, 13]. Південний масив 
за геологічною будовою відрізняється від північно-
го розташуванням на його поверхні неогенових 
відкладів кіммерійських глин товщиною від 5 до  
 20 м. Прошарок кіммерійських глин є локальним 
водотривом, що розділяє зону активного водообмі-
ну. З поверхні залягають алювіальні сильно піску-
ваті суглинкові відклади та лесоподібні суглинки. 
Межа між північним та південним масивом прохо-
дить в широтному напрямку північніше від м. Гола  
Пристань.  

Аналіз площ підтоплення земель на територіях 
районів в межах Нижньодніпровської дельтової 
рівнини свідчить про динамічність цього явища і 
його залежність від цілого ряду природних, антро-
погенних і техногенних факторів. Серед яких осно-
вними є: геологічні та гідрогеологічні умови; при-

родно-кліматичні фактори; будівництво та функці-
онування інженерних водогосподарських об’єктів і 
зрошувальних систем; інтенсивність фільтрації 
води з Каховського водосховища; фільтраційні 
втрати з Північно-Кримського, Краснознам’янського 
та Зонального магістральних каналів; багаторічний 
період зрошення сільськогосподарських земель; 
технології зрошення; технічний стан дренажу та 
поливної техніки; рівень фінансування гідротехніч-
ної діяльності та не достатньо ефективна система 
управління водними ресурсами і зрошувальними 
системами [14]. Аналіз динаміки площ зрошуваних 
земель з рівнем ґрунтових вод менше ніж 2 м на 
території Нижньодніпровської дельтової рівнини за 
районами доводить, що з 1975 року загальна пло-
ща підтоплених земель була найбільшою і склада-
ла 14 922 тис. га. До 2012 року площа таких зе-
мель зменшилась до 1 421 тис. га і знов почала 
зростати у 2017 році (рис. 1).  

Досить негативна ситуація за період аналізу ві-
дмічається на територіях Олешківського та Ска-
довського районів, де площі підтоплених земель за 
п’ять років збільшились в 6,5 та в 1,7 раза відпові-
дно. Однією з причин активізації даного процесу є 
дискретна робота вертикального дренажу. До 2012 
року вибіркові кущі дренажних свердловин працю-
вали в систематичному режимі, однак у зв’язку з 
недостатнім фінансуванням експлуатації дренаж-
них систем та витрат на оплату електричної енергії 
систематична робота дренажу була припинена. 

Робота дренажних свердловин перейшла у 
дискретний режим і працювали вони тільки в пері-
оди ліквідації катастрофічних затоплень території 
населених пунктів, наприклад у смт Нова Маячка у 
червні 2015 року. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Динаміка площ зрошуваних земель з рівнем ґрунтових вод менше як 2 м  
на території Нижньодніпровської дельтової рівнини за районами 

 
Згідно державної програми «Захист від шкідли-

вої дії вод населених пунктів та сільськогосподар-
ських угідь на території Херсонської області», яка 

була реалізована в області у 2011−2015 роках, 
було запроваджено ряд заходів для боротьби з 
підтопленням, однак найбільш ефективним з них 
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було будівництво скидних каналів для швидкого 
видалення поверхневого стоку, зливових та пота-
лих вод. Завдяки цьому площа підтоплених земель 
на практично безстічних прибережних територіях 
Голопристанського та Скадовського районів змен-
шилась майже у 6 разів порівняно з 1999 роком 
(рис. 2).  

На сьогодні гідрогеолого-меліоративний стан 
зрошуваних земель в межах Нижньодніпровської 
дельтової рівнини характеризується такими умо-
вами: 9 372 га сільськогосподарських земель зна-
ходяться у доброму стані; у задовільному – 126 
583 га; у незадовільному – 17 089 га. Причин неза-

довільного гідрогеолого-меліоративного стану 
земель є декілька: підтоплення – 1 175 га, засоле-
ність і солонцюватість ґрунтів – 14 405 га, а також 
комплекс причин (площа з рівнем ґрунтових вод 
менше 2 метрів, засолення та солонцюватість 
ґрунтів) – 1 509 га. 

Підтоплення земель є найбільш суттєвою 
проблемою регіону. Заповнення Каховського 
водосховища сформувало потужний потік по 
неогеновому водоносному горизонту до місць 
розвантаження на південь та південний схід, а в 
південній частині сформувалась зона стійкого 
підтоплення [9, 13].

 

 
 

Рисунок 2. Площі зрошуваних земель за гідрогеолого-меліоративним станом  
на території Нижньодніпровської дельтової рівнини за районами 

 

Його формування пов’язано з напірним жив-
ленням ґрунтових вод від неогенового водоносно-
го горизонту та ускладненим розвантаженням у 
зв’язку з розташуванням місцевого водотриву 
кіммерійських глин. На гідрогеолого-
меліоративний стан території впливає не тільки 
багаторічне зрошення, а й фільтрація з русел 
магістральних каналів. За даними Каховської 
гідрогеолого-меліоративної експедиції фільтрація 
з постійно діючих каналів в ґрунтовому руслі 
становить 200 дм3 на 1 м2 дзеркала за добу, а з 
тимчасових зрошувачів − 300 дм3 на 1 м2 дзерка-
ла за добу [14].  

Потужним гідротехнічним об’єктом на території 
Херсонської області є Північно-Кримський канал. 
Для визначення впливу каналу на гідрогеолого-
меліоративний стан прилеглої території розрахо-
вано фільтраційне живлення прилеглої території з 
річища Північно-Кримського каналу за спостереж-

ливими свердловинами. Траса Північно-
Кримського каналу на ділянці ПК 0-700 проходить 
переважно в межах Дніпровської терасової рівни-
ни. Геологічна будова визначається розвитком 
лесових легких суглинків та супісків потужністю  
3−6 м, що підстилаються шаруватою піщано-
глинистою товщею пліоцену до 20 м. Ґрунтові 
води, розташовані на глибині 2−8 м, за складом 
гідрокарбонатно-кальцієві, сульфатно-хлоридні, 
сухий залишок 0,5−2,0 г/дм3. В межах цієї ділянки 
виділено 3 геологічні райони: перший геологічний 
район − ПК 0−330; другий геологічний район − ПК 
330−570; третій геологічний район − ПК 560−700 
(рис. 3). Фільтраційне живлення прилеглої терито-
рії району, залежно від геологічної будови та літо-
логічного складу порід, змінюється від  
0,027 м2/добу на 1 п. м. в межах першого геологіч-
ного району до 0,555 м2/добу на 1 п. м. в межах 
третього геологічного району (табл. 1). 
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Рисунок 3. Гідрогеологічний переріз ПКК (правий берег)  
по другому геологічному району на ПК434+63  

 

Таблиця 1 – Фільтраційне живлення з річища ПКК (правий берег) за геологічними районами  

Геологічні райо-
ни Роки спостережень  Напірний градієнт, і Питома фільтрація, 

q м2/добу на 1 п. м. 
квітень липень квітень липень 

1 
ПК 0-330 

2013 0,00091 0,00078 0,032 0,027 
2017 0,0011 0,00091 0,039 0,032 

2 
ПК 330-560 

2013 0,0110 0,017 0,264 0,416 
2017 0,0082 0,014 0,199 0,333 

3 
ПК 560-700 

2013 0,027 0,037 0,405 0,555 
2017 0,029 0,029 0,435 0,435 

 
 
Найменше питоме фільтраційне живлення 

ґрунтових вод прилеглих територій відмічене в 
межах першого геологічного району річища  
ПКК − 0,027−0,032 м2/добу на 1 п. м., що розта-
шоване в межах лесової тераси (табл. 1). Русло 
каналу знаходиться в суглинках, частково в 
напівнасипу без прорізання їх товщі. Загальні 
витрати води на фільтрацію з річища Північно-
Кримського каналу в межах першого геологічно-
го району складали – 891 м3/добу (2013 р.) і  
1056 м3/добу (2017 р.). 

На ділянках другого і третього геологічних ра-
йонів річище каналу прорізає лесові породи, а 
вода з річища каналу безпосередньо фільтрується 
в четвертинні алювіальні піщано-глинисті відклади. 
Питома фільтрація збільшується стосовно першого 
району більше ніж у 10 разів (0,435− 0,555 м 2/добу 
на 1 п. м.). Загальні витрати води на фільтрацію з 
річища каналу у другому геологічному районі дорі-
внюють 9 568 м3/добу (2013 р.) і 7 659 м3/добу 
(2017 р.), у третьому геологічному районі  –  

7 770 м3/добу (2013 р.) і 6090 м3/добу (2017 р.). 
Фільтрація з річища Північно-Кримського каналу 
може суттєво збільшуватися на окремих ділянках 
шляхом живлення ґрунтових вод в межах прикана-
льної території, а її інтенсивність залежить від 
геологічної будови території та напірного градієнту 
фільтрації. Впровадження протифільтраційних 
заходів практично не вплинуло на зменшення 
фільтраційного живлення прилеглих територій у 
головній частині каналу. Основним інженерним 
заходом для захисту сільськогосподарських зе-
мель і територій населених пунктів від підтоплен-
ня, які розташовані в зоні дії Північно-Кримського і 
Краснознам’янского магістральних каналів, було 
будівництво вертикального дренажу, яке розпоча-
лося у 1966 році і до 1977 року тут було побудова-
но 473 свердловини. Схема гідрогеологічного пе-
рерізу на масиві вертикального дренажу вздовж 
Північно-Кримського каналу показує складність 
природних гідрогеологічних умов в цій зоні на 
період будівництва каналу (рис. 4).  
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Рисунок 4. Схематичний гідрогеологічний переріз на масиві вертикального дренажу  
вздовж Північно-Кримського каналу (за даними Укрводпроекту, 1980 р.) 

1 – супісок; 2 – суглинок; 3 – пісок; 4 – глина; 5 – вапняк; 6 – рівень ґрунтових вод до заповнення водо-
сховища; 7, 8 – сучасний рівень ґрунтових вод. 

 
Свердловини вертикального дренажу мають рі-

зні технічні характеристики, оскільки розташовані 
як в умовах одношарової гідрогеологічної будови 
(свердловина № 9 на землях північного масиву 
Новомаячківської сільської ради), так і в умовах 
двошарової гідрогеологічної будови (свердловина 
№ 3 на землях Долматівської сільської ради)  
(рис. 5). Розрахунковий дебіт свердловин складає 
210 м3/год. Дренажна свердловина № 9 в умовах 
одношарової гідрогеологічної будови знижує рівень 
підземних вод шляхом відкачки їх з основного 
неогенового водоносного горизонту, який предста-
влений слабоводопроникним шаром мергелів. Для 

розрахунків прийнято середнє значення коефіцієн-
та фільтрації для цього горизонту − 0,05 м/добу. 
Водно-балансові розрахунки для свердловини  
№ 9 в смт Нова Маячка наведені в таблиці 2.  

На території південного масиву водно-
балансові розрахунки проведені для свердловин 
№ 3, що розташована в умовах двошарової гідро-
геологічної будови в с. Долматівка, а її водозабір 
знаходиться у пліоценових відкладах. Розрахунки 
проведені для періодів роботи свердловин 60 і  
120 діб. Локальним водотривом на цьому масиві є 
кіммерійські глини з коефіцієнтом фільтрації  
1,3 х.10-5 (м/добу).  

 

 
 

Рисунок 5. Особливості будови свердловин вертикального дренажу  
залежно від геологічних умов  
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Аналіз розрахунків доводить, що робота дре-
нажних свердловин в умовах двошарової геологіч-
ної будови є більш ефективною порівняно  з робо-
тою свердловини в одношаровій геологічній будові, 

особливо це присутнє у стадії сталої фільтрації 
шляхом збільшення коефіцієнту корисної дії свер-
дловини до 7,6 з відведенням ґрунтових вод протя-
гом 60 діб, а протягом 120 діб – до 6,7 (табл. 2).  

 

Таблиця 2 – Баланс водовідведення свердловинами вертикального дренажу залежно від  
геологічної будови 
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Результатами досліджень вітчизняних вчених 

на Краснознам’янській зрошувальній системі є 
визначення втрати води на фільтрацію з каналів 
без облицювання, що мають коефіцієнт корисної 
дії 0,50-0,70, які складають 0,1 м3/добу на 1 м2 
поверхні ложа каналу, що знаходиться під водою 
[14]. Фільтраційні втрати з каналів є могутнім дж е-
релом живлення ґрунтових вод. Багаторічні спо-
стереження за динамікою підтоплення на Красноз-
нам’янському масиві свідчать, що до будівництва 
зрошувальної системи підтоплення відзначалося 
тільки в межах вузької (від 0,3 до 3,5 км) прибере-
жної смуги уздовж моря, де абсолютні відмітки 
поверхні землі не перевищували 3 м. У цій вузькій 
смузі розміщено 9 сіл, в яких відмічалися невеликі 
площі природного підтоплення. Під час експлуата-
ції Краснознам’янської зрошувальної системи (до 
будівництва дренажних комплексів) на сільського-
сподарських землях і в населених пунктах різко 
погіршилася гідрогеологічна обстановка. З’явилися 
великі площі з рівнями ґрунтових вод менше 2 м, 
відмічалося підтоплення населених пунктів, які 
віддалені від морського узбережжя. У зв’язку з цим 
у другій половині 60-х років минулого століття на 
Краснознам’янському масиві почалося будівництво 
систем горизонтального дренажу. Однак найбільш 
ефективним виявився вертикальний дренаж, який 
був побудований у 70-х роках минулого століття і 
завдяки йому було знижено рівень ґрунтових вод 
та зменшено площі підтоплених земель. Важливе 
значення для зниження рівня грунтових вод в зоні 
дії магістральних каналів мало часткове облицю-
вання каналу наприкінці 90-х років минулого сто-
ліття [14, 15].  

У природних умовах до будівництва Каховсько-
го водосховища, магістральних каналів та зрошу-

вальних систем на території Нижньодніпровської 
дельтової рівнини основним джерелом живлення 
ґрунтових і підземних міжпластових вод були ат-
мосферні опади та конденсаційна волога в поро-
дах зони аерації в зоні поширення піщаних арен. 
Будівництво і подальша експлуатація зрошуваль-
них систем призвели до зміни природної гідрогео-
логічної обстановки, а внаслідок фільтрації з ложа 
каналу сформувався шар іригаційно-ґрунтових 
вод. Він став перешкодою для розвантаження 
підземних вод у бік моря, крім того, фільтраційні 
втрати з магістральних каналів і зрошувальної 
мережі збільшили величину живлення ґрунтових 
вод у порівнянні з величиною живлення у природ-
них умовах. У результаті відбувся підйом рівнів 
ґрунтових вод і рівня нижче розташованого напір-
ного пліоценового водоносного горизонту. 

Вітчизняними вченими розроблено та науково 
обґрунтовано ряд методичних підходів щодо типі-
зації територій зрошуваних масивів за показниками 
рівня ґрунтових вод та коефіцієнтів корисної дії 
зрошувальних каналів як із застосуванням дистан-
ційних джерел інформації, так і з використанням 
статистичних даних, які дозволяють приймати 
об’єктивні та обґрунтовані управлінські рішення 
щодо регулювання рівня ґрунтових вод та впрова-
дження заходів зі зниження ризиків затоплення й 
підтоплення територій населених пунктів і сільсь-
когосподарських земель [16–23]. 

На сьогодні в межах Нижньодніпровської дель-
тової рівнини в зоні підтоплення знаходяться  
21 населений пункт, однак робота вертикального 
дренажу, хоча і в дискретному режимі, забезпечує 
покращення гідрогеолого-меліоративної обстанов-
ки. Вертикальний дренаж забезпечує зниження 
рівня ґрунтових вод на площі 2 268 га, яка  



Меліорація, землеробство, рослинництво 
 

33 

представлена не тільки сільськогосподарськими 
землями, але й територіями населених пунктів. 

Заходи для розв’язання проблем прояву шкід-
ливої дії води на території Нижньодніпровської 
дельтової рівнини повинні бути комплексними і 
базуватись на методиці районування території з 
урахуванням факторів, що викликають підтоплен-
ня. Не менш важливим аспектом вирішення зазна-
ченої проблеми є фінансування інноваційних прое-
ктів з модернізації меліоративних систем, гідротех-
нічних споруд та будівництва нових систем зро-
шення.  

Нами науково обґрунтовані можливі варіанти 
інженерних заходів для захисту сільськогосподар-
ських земель і територій населених пунктів від 
підтоплення та поверхневого затоплення:  

 відведення поверхневого стоку за межі 
території. Для термінового відведення поверхне-
вого стоку та попередження затоплення необхідно 
в межах контурів затоплення провести планування 
території зі створенням штучних лощин і басейна-
акумулятора поверхневого стоку об’ємом до 20-30 
м3 в найбільш пониженій частині території, який 
призначений для забезпечення безперебійної 
роботи насосного устаткування. Оскільки на тери-
торії Олешківського району частина населених 
пунктів та сільськогосподарських земель розташо-
вана на піщаних або супіщаних ґрунтах, то в цьому 
разі поверхневий стік відсутній, а опади, які надхо-
дять в зону аерації, підвищують рівень ґрунтових 
вод та викликають підтоплення населених пунктів і 
сільськогосподарських земель;  

 вертикальний дренаж. Будівництво верти-
кального дренажу є натепер не ефективним захо-
дом, оскільки його робота є енергетично затратною 
і недостатньо ефективною на більшій частині тери-
торії області; 

 комбінований дренаж. Даний тип дренажу 
перспективно використовувати на території Ска-
довського району як третій зоні стійкого підтоплен-
ня. Комбінований дренаж створюється на базі 
існуючих дренажних свердловин шляхом підклю-
чення до дренажної свердловини горизонтальної 
дрени для відводу ґрунтових вод з відбором води 
дренажною свердловиною з пліоценового водоно-
сного горизонту;  

 горизонтальний дренаж. Горизонтальний 
дренаж з різними комбінаціями та модифікаціями 
вертикальних фонтануючих свердловин-
підсилювачів – найбільш прийнятний варіант для 
зони підтоплення. В гідрогеологічних умовах 
першої зони стійкого підтоплення, території Оле-
шківського району, з метою зменшення напірного 
живлення ґрунтових вод і навантаження на гори-
зонтальний дренаж доцільно запровадити комбі-
новану схему дренажу. Вздовж горизонтальних 
дрен на відстані близько 30-50 м необхідно роз-
ташовувати свердловини вертикального дренажу 
(свердловини-підсилювачі), які будуть працювати 
у фонтануючому, взаємодіючому режимі. Ці свер-
дловини дозволять знизити напір в неогеновому 
горизонті, чим зменшать навантаження на гори-
зонтальний дренаж та дозволять збільшити між д-
ренажну відстань;  

 горизонтальний дренаж з колонками-
поглиначами. Оснащення горизонтального дре-

нажу колонками-поглиначами, розташованими на 
найбільш понижених ділянках рельєфу, дозволить 
на фоні підтримання критичного рівня ґрунтових 
вод швидко відводити воду з недоосушених повер-
хневим водовідведенням, частково затоплених 
ділянок депресивних форм рельєфу. Колонки-
поглиначі улаштовуються на дренах і служать для 
відводу поверхневих вод у закриту дренажну ме-
режу з невеликих за площею, замкнутих понижень 
при шарі води менше 0,15 м.  

Висновки. Підтоплення земель є найбільш 
суттєвою проблемою регіону. Будівництво Кахов-
ського водосховища сформувало потужний потік 
по неогеновому водоносному горизонту до місць 
розвантаження на південь та південний схід, а в 
південній частині сформувалася зона стійкого 
підтоплення. Її формування пов’язано з напірним 
живленням ґрунтових вод від неогенового водоно-
сного горизонту та ускладненим розвантаженням у 
зв’язку з розташуванням місцевого водотриву 
кіммерійських глин. У результаті дослідження 
науково обґрунтовані можливі варіанти інженерних 
заходів для захисту сільськогосподарських земель 
і територій населених пунктів від підтоплення та 
поверхневого затоплення. Основними з них є: 
відведення поверхневого стоку за межі території, 
будівництво й експлуатація вертикального і комбі-
нованого дренажу та горизонтального дренажу з 
колонками-поглиначами. Найбільш ефективними 
заходами є: відведення поверхневого стоку за межі 
території, будівництво комбінованого дренажу на 
базі наявних дренажних свердловин шляхом підк-
лючення до дренажної свердловини горизонталь-
ної дрени для відводу ґрунтових вод та будівницт-
во горизонтального дренажу з колонками-
поглиначами, розташованими на найбільш пони-
жених ділянках рельєфу.  
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