
Випуск 13 

 133 
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ВПЛИВ ЗАКРИТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ НА МЕ-
ЛІОРАТИВНИЙ СТАН ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ 

В.В.КОЛЕСНІКОВ – к.с.-г.н., в.о. професора, 

О.Я.ІВАНІВ - аспірант, Херсонський ДАУ 

Динаміка рівня підґрунтових вод. Аналізуючи стан рівня підґ-
рунтових вод (РПВ) на території з дренажем у КСП "Зарічний" 
Джанкойського району АР Крим в 1976 році, можна відзначити, що 
із загальної площі з дренажем 1655 га, площа з РПВ 1...2 м склала 
1,1%, 2...З м – 29,1%, 3...5 м - 63,6% і більше 5 - 6,2%. У 1978 році 
з'явилися площі, де РПВ розташувались на позначках від 0 до 
1 м. Ці площі складали 1,2% від загальної дренованої площі (1766 
га). З іншими глибинами ситуація складається в гіршу сторону 
тобто, зменшуються площі з РПВ З...5 м і більше 5 м (26,5% і 
2,4%) і зростають площі з РПВ 1... 2 м і 2...3 м (3,5% і 66,4%). 

У 1979 році дренажні системи спрацьовують рівні підґрунто-
вих вод: зникають площі з РПВ О...1 м, зменшуються площі з РПВ 
1...2 м (2,8%) та 2...3 м (55,2%) і збільшуються площі з РПВ 3...5 м 
(41,4%) та більше 5 м (3,6%) від усієї дренованої площі (2027 га). 

До 1989 року іде процес стабілізації РПВ, тобто слідкується 
їх поступове зниження по всій дренованій площі. Так, рівні підґру-
нтових вод 1...2 м склали 0,8% від загальної дренованої площі 
(3147 га), 2...3 м - 43,3%, 3...5 м - 43,3% і більше 5 м - 0,8%. 

Нормальна робота дренажу характеризується тоді, коли зме-
ншуються площі з РПВ 1...2 м і 2...3 м, а площі з РПВ 3...5 м і бі-
льше 5 м збільшуються. У 1990 році ця закономірність порушила-
ся, хоча площі з РПВ 1...2 м зменшилися до 0,6%, але збільши-
лись площі з РПВ 2...3 м (45,4% проти попередніх 43,3%). Не див-
лячись на те, що продовжують зростати площі з РПВ З...5 м і бі-
льше 5 м ця ситуація потребує ретельного аналізу, так-як приріст 
РПВ в інтервалах від 2-х до 3-х метрів являється найбільш харак-
терним для будь-якого дренажу і показує на незадовільну його 
роботу. Кінцевий аналіз можна зробити порівнявши раніше отри-
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мані дані по РПВ, мінералізації, засоленості, опадах і поливах з 
даними 1999 року. 

З 1994 року ситуація РПВ на працюючому дренажі почала 
покращуватися, а саме РПВ 1,5...2 м склали 0,2% від загальної 
дренованої площі (3147 га), 2,5...3 м – 44,7%, 3...5 м - 48,6% і РПВ 
більше 5 м – 1,6%. Потім у 1998 році підґрунтові води скрізь під-
нялися, з'явилися площі з РПЗ О...1 м (0,3%). Різко збільшились 
площі з РПВ 1,5... 2 м – з 0,5% у 1997 році до 4,5% у 1998 році. 
Збільшились площі з РПВ 2,5...З м – з 24,3% у 1997 році до 39,1% 
у 1993 році. І як результат – зменшилися площі з РПВ З...5 м і бі-
льше 5м (відповідно 51,8% проти 68,5% і 1,6% проти 2,9%). Пе-
редполивний період 1999 року показав на спрацювання РПВ до  
3-х метрів і незначний приріст РПВ від 3-х метрів до 5 м і глибше. 

Якщо порівнювати ситуацію 1999 року з положенням РПВ у 
1976 році то можна відмітити, що не дивлячись на збільшення 
площі дренажу з 1655 га до 3147 га найбільший процент площі 
займають РПВ від 3-х до 5 м (відповідно 63,6% в 1976 році і 52,4% 
в 1999 році). Разом з тим збільшилась площа з глибиною заля-
гання від 0 до 3-х метрів (30,2% в 1976 році і 39,5% в 1999 році). І 
нарешті, аналізуючи 23-х річні дані про роботу дренажу можна 
зробити висновок, що дренаж в основному, виконує свою профі-
лактичну роль, підтримує рівні підґрунтових вод на заданих поз-
начках. На рисунку 1 зображена динаміка рівнів ПВ в предполивні 
періоди на дренованих площах. 

Динаміка мінералізації підґрунтових вод. У 1976 році, на кі-
нець поливного періоду, ситуація по мінералізації підґрунтових 
вод (МПВ) була слідуюча: площі з МПВ 1...3 г/л склали 0,2%, з 
МПВ 3...5 г/л – 12,3%, МПВ 5...10 г/л – 68,4% і МПВ більше 10 г/л 
склали 19,1%. Таким чином, на основній площі мінералізація підґ-
рунтових вод була в інтервалах від 5 до 10 г/л, що по класифікації 
Н.В.Мінашиної відповідає середньо- і сильно-засоленим підґрун-
товим водам.  

Характерний той факт, що за розглянуті 22 роки коливання 
площ в основному відбувалися в інтервалах по МПВ 5...10 г/л і бі-
льше 10 г/л, переважна більшість площ (від 64,1% до 82,5%) ма-
ють мінералізацію підґрунтових вод від 5 до 10 г/л. І що характер-
но – 1990 рік знову опинився у центрі уваги. В цьому році повністю 
зникли площі з МПВ 0...1 г/л, 1...3 г/л і З...5 г/л, а переважали 
площі з МПВ 5...10 г/л (64,2%) і МПВ більше 10 г/л – 35,8%. 
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В багаторічному періоді можна зробити висновок, що на дре-
нованих площах в основному мінералізація підґрунтових вод ста-
більна і знаходиться в межах від 5 до 10 г/л і більше, практично 
так, як було з самого початку в 1976 році. А це пов'язано з засо-
леністю ґрунтів підґрунтя. Якщо промивки не проводилися то мі-
нералізація підґрунтових вод практично не повинна знижуватися. 
На рисунку 2 зображена динаміка розподілу площ з мінералізаці-
єю підґрунтових вод більше З г/л на дренованих площах в КСП 
"Зарічний". 

 
 
Характеристика засоленості ґрунтів підґрунтя. У 1985 році в 

господарстві під дренажем було 2987 га з них засолених 284 га в 
тому числі слабо засолених – 262 га, середньо – 21 га і сильноза-
солених земель – 1 га. Як показують дані спостережень з 1989 ро-
ку починалося поступове збільшення площі засолених земель. Пік 
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площі засолених земель відноситься до 1990 року (419 га), потім 
іде зниження площі засолених земель на дренажі. В 1998 році ця 
площа вже склала 241 га, але в 1999 році стався приріст засоле-
них земель на 43 га (284 га). 
Динаміка засолених земель на дренажі приведена на рисунку 3. 

 
 

 
 
З 1990 року погіршення засоленості дренованих земель ста-

лося за рахунок збільшення слабо-засолених земель з 266 га до 
339 га (плюс 37 га) і середньозасолених з 24 га до 80 га (плюс 
56 га). 

Аналізуючи вище приведені дані можна зробити висновок, 
що в умовах близького залягання мінералізованих підґрунтових 
вод великий вплив на процес засоленості ґрунтів підґрунтя чинить 
величина атмосферних опадів і поливів. Так, при перевазі висхід-
них потоків в ґрунтовому профілі, тобто негативному водному ба-
лансі, процесі вторинного засолення проходить значно швидше і в 
результаті чого відбувається приріст засолених земель. І навпаки, 
при промивному режимі (зрошення плюс опади) процес вторинно-
го засолення призупиняється, або навіть відбувається зменшення 
площ засолених земель (1998 рік). 

В багаторічному розрізі можна констатувати факт відносної 
стабільності площ засолених земель. Іншими словами – дренаж 
по всій дренованій площі господарства не виконує розсоляючої 
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функції так-як на його фоні не проводилися промивки, а він лише 
підтримує, практично, початковий стан засоленості ґрунтів підґру-
нтя. 

Таким чином, закритий горизонтальний систематичний дре-
наж на зрошуваних площах в КСП "Зарічний" в основному виконує 
роль профілактичного дренажу тобто підтримує рівні підґрунтових 
вод на заданих позначках. 


