УДК 631.6 : 551.3
В.Б. Слюта, Є.В. Алекса1
ЯКІСНА ОЦІНКА ЗМІН В ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ,
СПРИЧИНЕНИХ ВОДНИМИ МЕЛІОРАЦІЯМИ
Розглянуто зміни окремих компонентів природних комплексах під впливом водних
меліорацій в природних зонах України: Поліссі, Лісостепу та Степу. Звертається увага на
масштабність ведення меліоративних робіт, географічне розташування найбільших
іригаційних систем, їх приуроченість до територій що мають різний гіпсометричний
рівень. Крім впливу систем на навколишнє середовище вказується їх роль та значення в
народному господарстві, в забезпеченні населення продукцією сільськогосподарського
виробництва.
……
Головна увага приділена змінам у прояві та перебігу водної ерозії, рівня залягання
ґрунтових вод, розвитку процесів затоплення і підтоплення прилеглої території, впливу
великих водосховищ на деякі кліматичні характеристики, зокрема перерозподіл випадання
опадів по сезонах. Також розглянуто зміни у видовому складі органічного світу.
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процеси, зміна флори і фауни, гідрогеолого-меліоративні умови, підйом рівня ґрунтових вод
(РГВ), водний баланс.

Постановка проблеми. Меліорація, як вид господарської діяльності
людини, сприяє ефективному веденню сільського господарства, відчутно
впливає на зростання його продуктивності, в тому числі і в Україні. Найбільш
активно та масштабно меліоративні роботи на її території проводилися з
середини ХХ століття. На початок 1990-х років частка меліорованих земель в
Україні становила 12% сільгоспугідь які забезпечували 30% валової продукції
землеробства, площа зрошуваних земель становила 2,6 млн. га осушуваних –
3,29 млн. га. Разом з тим меліоративні роботи, охоплюючи значні за площею
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території, чинять помітний тиск на перебіг більшості природних процесів.
Особливо велику роль у цьому плані відіграють водні меліорації – зрошення та
осушення.
……
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Summary
Slyuta V.B., Aleksa E.V. Qualitative Assessment of Changes in Natural
Complexes of Ukraine Caused by Water Reclamation.
The changes in the single components of natural complexes under the influence of water
melioration in the natural areas of Ukraine (Polissya (forest area), forest-steppe and steppe) were
considered. Attention was drawn to the scale of conducting melioration works, to the geographical
location of the largest irrigation systems, to their confinedness to the areas with different
hypsometric level. Besides the fact that the systems influence the environment, their role and
importance in the national economy, in the providing the population with agricultural products
were indicated.
……
The main attention was paid to the changes in symptoms and flow of water erosion,
occurrence of groundwater, development of flooding and subsoil waterlogging processes of the
surrounding areas, to the impact of large reservoirs on some climate characteristics, including
redistribution of rainfall by seasons. Also, the changes in the species composition of the organic
world were considered.
Keywords: melioration systems, changes in natural systems, exogenous processes, changes
in flora and fauna, hydrogeology and melioration conditions, rising of groundwater, water balance.

