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Враховуючи природні чинники і знаючи кількісні характеристики 
антропогенної перетвореності агро екосистем регіону дослідження, у 
подальшому можна дати оцінку стійкості даних природно – виробничих 
комплексів; на її онові повести районування дослідженої території за 
ступенем гостроти екологічної ситуації, що дозволить розробити 
рекомендації щодо оптимізації структури сільськогосподарського 
природокористування та охорони природи. 
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МАЛЕНКО Г. 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Для України є надзвичайно актуальними проблеми 
водогосподарських комплексів. Дуже важливо задовольняти вимоги 
гідроенергетики, водопостачання, гідротехнічних меліорацій, водного 
транспорту, рекреації та інших учасників водогосподарського комплексу, 
адже вони мають великий вплив на економіку країни. При цьому треба 
враховувати межі впливу на водні ресурси, щоб запобігти їх забрудненню 
та виснаженню. 

Надзвичайна водоємність виробництв промисловості, сільського 
господарства, меліорацій, поєднана недостатністю природного зволоження 
території призводять до того, що Херсонська область є найбільш 
ресурсодефіцитною з цієї точки зору. 

Взагалі екологічна ситуація регіонів є важкою. Значно погіршують 
екологічний стан водоймищ аварійні скиди. Аварії стаються на 
каналізаційних мережах виробничого об’єкту водоканалізаційного 
господарства м. Херсона. Перевищення нормативів скидних забруднених 
вод встановлено на 21 підприємстві. 

Головною причиною такого забруднення залишається низька 
якість обладнання підприємств очисними установками. 

Питома вага оборотної та послідовно-використаної води – у обсязі 
69 %. При постійному дефіциті питної води для населення, вона 
продовжує використовуватись на виробничі потреби. 
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Більше 2/5 скинутих стічних вод у поверхневі об’єкти забруднені 
шкідливими речовинами. 

Дослідження показали, що кожна восьма проба води, яка 
використовується на господарсько-питні потреби населення, не відповідає 
встановленим гігієнічним нормативам, на мікробіологічні – кожна 
шістнадцята. 

Ще однією проблемою є проблема підтоплення. В області 
212 населених пунктів, в яких ймовірна загроза затоплення поверхневими 
водами. 

Подібні явища траплялися і раніше, оскільки головною причиною 
цього процесу є кліматичний фактор і періодичність аномальної кількості 
опадів. Однак, якщо раніше поверхневі води мали природні шляхи стоку та 
йшли транзитом у природні водоприймачі, не заподіюючи при цьому 
особливої шкоди, то зараз шляхи стоку значною мірою порушені у 
результаті людської діяльності, що збільшує негативні наслідки затоплення. 

За останні 50 років на Херсонщині істотно змінилися умови 
господарювання. Населенні пункти розрослися, водопостачання більшості 
сіл було забезпечено за рахунок підземних вод, побудовані дороги й 
вулиці, на штучно піднятих підвалинах. Природні балки стоку були 
перекриті тучними водоймами насипами доріг. При наявності водогінної 
мережі в селах зникла необхідність накопичення води за рахунок 
поверхневого стоку з території сіл. Одночасно збільшилось споживання 
води на господарські потреби. [5] 

У результаті такої господарської діяльності при відсутності в селі 
каналізаційної мережі надлишкова вода фільтрується на рівень ґрунтових 
вод. Лише не значна частина води витрачається на випаровування і 
поверхневий стік, що різко зменшився. Тому в період сніготанення навесні і 
зимових опадів, у теплий сезон багато дворів і кварталів затоплюються. 
Прикладами таких сіл є населенні пункти Іванівського, Нижньосірогозького, 
Цюрупинського, Новотроїцького, Білозерського, Велеколепетиського, 
Великоолександрівського, Нововоронцовського районів. 

Крім того в Херсонської області є ряд населених пунктів, затоплення 
яких відбувається на фоні природного підтоплення. Такі населені пункти 
розташовані, як правило на дуже низьких гіпсометричних відмітках щодо 
рівня моря, і процеси затоплення, що виявляються у них, є наслідком 
тільки господарських факторів. Це ряд населених пунктів у прибережних 
зонах Скадовського, Голопристанського, Генічеського районів. 

В області розроблено низку програм, в яких визначені заходи 
щодо ліквідації підтоплення. Проводяться аварійно-відновлювальні 
роботи дренажних комплексів у Цюрупинському, Нововоронцовському, 
Каховському, Чаплинському районах. Проводиться укріплення 
небезпечних берегових смуг у Горностаївському районі. 

Наявний комплекс заходів щодо захисту від підтоплення потребує 
значної реконструкції і розбудови. Поки що єдиним шляхом розв’язанням 
проблеми підтопленням залишається відновлення дії існуючого дренажу та 
його модернізація, забезпечення відповідного рівня експлуатації, проведення 
реконструкції зрошувальних систем.[4] 

Як відомо, південь України погано забезпечений водними ресурсами. 
Густота річкової сітки незначна. Основними джерелами води є Дніпро. 
Річна сума опадів в середньому складає 350 мм, а випаровуваність 750-
800 мм. 
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З метою одержання високих врожаїв зернових та інших культур 
потрібно зрошення. Землі Причорномор’я мають відносно високу 
родючість, але характеризуються значним дефіцитом вологи. Крім 
цього погіршуються умови для одержання високих врожаїв наявністю 
водорозчинних солей на глибині 2-3 м. 

Складні екологічні проблеми виникають там, де на поля подається 
надлишок води. Наприклад, кукурудзу поливають нормою 600-
700 м3/га. Ґрунт не встигає поглинути воду, перезволожується, вода 
стікає, витрачається марно. При цьому відбувається змив гумусу на 
Каховській, Чаплинській, Червонопрапорній, Кримській та інших 
зрошувальних системах. Стоїть проблема раціонального використання 
наявних водних ресурсів. 

Складною для вирішення екологічною проблемою є засолення 
ґрунтів Причорномор’я. підвищені поливні норми сприяють підняттю 
підземних вод до рівня ґрунтових. На зрошуваних системах Херсонської 
області рівень ґрунтових вод піднімається від 0,1 до 0,3 см за рік. Підземні 
води Причорноморської низовини мають значну мінералізацію. В літній 
період вода випаровується. Сіль залишається на поверхні ґрунту. Вітер 
розносить цю сіль. [1] 

Часто відбувається засолення знижених ділянок суші. Виникає 
проблема перетворення засолених ґрунтів в непридатні для сільського 
господарства землі. Вихід із такої ситуації є в підтриманні рівня ґрунтової 
води на глибині 1,5-2 м шляхом широкого впровадження дренажу: 
горизонтального і вертикального. 

Проблема ефективного використання водних ресурсів є однією з 
найактуальніших як на сьогоднішньому етапі розвитку меліорації, так і в 
перспективі. [6] 

Одним з перспективних напрямів вдосконалення рисових 
зрошувальних систем на півдні України може бути підхід на нові закриті 
чекові зрошувальні системи з замкнутим циклом водокористування. Ця 
система передбачає повне повторне використання дренажно-скидних 
вод для зрошення. У зв’язку з цим, комплексне вивчення еколого-
меліоративної ефективності цієї принципово нової зрошувальної 
системи є актуальним і має важливе науково-технічне значення. [3] 

Екологічна ефективність використання водних ресурсів для зрошення 
повинна характеризуватись такими показниками як склад та якість 
зрошувальної води та ґрунту, їх використання; забрудненість води та ґрунту 
добривами, пестицидами, важкими металами; капітальними витратами на 
впровадження природоохоронних заходів; питомою вагою виробленої 
екологічно чистої продукції тощо. [2] 

Отже, вирішення екологічних проблем водогосподарського комплексу 
Херсонської області потребує фінансування та уваги збоку держави. 
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АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ) 
Формування сучасної, адекватної реаліям сьогодення, регіональної 

політики повинно враховувати перш за все особливості соціального стану 
та демографічної ситуації зокрема. Створення і подальше вдосконалення 
механізму моніторингу соціально-економічної ситуації неможливе без 
просторового аналізу не тільки в рамках країни, але й виявлення 
внутрішньорегіональних особливостей. Сучасна демографічна політика 
держави направлена на збільшення народжуваності (з метою хоча б 
стабілізації чисельності населення), в той час як на формування населення 
впливають і механічні рухи населення. Власне ця сентенція і сформувала 
мету і завдання дослідження. 

Саме тому, метою цього дослідження стало проведення регіонального 
аналізу формування чисельності населення Херсонської області у 2005 році. 
Досягненню мети потребувало вирішення наступних завдань: 

1. аналіз складових природного руху та їх просторова диференціація 
в межах регіону дослідження; 

2. виявлення територіальних особливостей міграційних показників; 
3. надати характеристику змінам чисельності населення 

адміністративних одиниць Херсонської області; 
4. зонування території Херсонської області за показниками 

формування чисельності населення та виявлення закономірностей 
просторових змін; 

5. проведення кореляційно-регресивного аналізу між показником 
загальної зміни чисельності населення та його складовими. 

Найбільш детально територія Херсонської області з погляду 
геогдемографічних процесів розглянута в роботі В. Яворської 
“Геодемографічні процеси і геодемографічні ситуація в регіоні 
українського Причорномор’я”. В той же час поставлена в нашому 
досліджені мета та сформульовані завдання потребували інших підходів 
та використання сучаснішої демографічної інформації. 

Головні показники формування чисельності населення Херсонської 


