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ВИСНОВКИ 

 
1. Кліматично-географічні, геологічні умови на масивах зрошення 

півдня України є приблизно однаковими. 
2. Ґрунтовий покрив території, де відчувається потреба в зрошенні, 

характеризується великою неоднорідністю, яка зумовлена специ-
фікою геоморфологічних і гідрологічних умов окремих її районів  

3. Ґрунтові умови зрошення у Південному Степу характеризуються 
наявністю трьох типів ґрунтоутворення: чорноземельний, лужно-
чорноземельний і луговий. Домінуючим є чорноземельний тип. 
Найбільш приємним меліоративним станом на масиві характеризу-
ються ґрунти першої грунтово-меліоративної групи. 

4. Вода в головні зрошувальні системи півдня України надходить з р. 
Дніпро, р. Південний Буг і їхніх протоків. Однією з найбільших 
зрошувальних систем, які використовують дніпровську воду, від-
носиться Інгулецька зрошувальна система (площа зрошення 62700 
га), а воду р. Південний Буг – Південно-Бузька зрошувальна систе-
ма (площа зрошування 13146 га).  

5. Потрапляючи у водоймища, радіонукліди поглинаються не лише 
живими організмами, але й відмираючими частками гідробіонтів і 
грунтом. У результаті основна частка радіонуклідів через деякий 
час концентрується у донних відкладах і в гідробіонтах, а вміст їх 
у воді різко знижується. Кількісне співвідношення різних радіону-
клідів у процесі їх перерозподілу між компонентами водоймища 
визначається не лише хімічною природою радіонукліда, але й осо-
бливостями конкретного водоймища, що включає наступні пара-
метри – характеристика донних відкладень, води, видового складу 
і біомаси гідробіонтів. Радіоекологічна та гігієнічна оцінка водної 
екосистеми при радіоактивному забрудненні істотно залежить від 
цільового призначення водоймища.  

6. На території зрошуваних масивів Миколаївського регіону характе-
рною є різноманітність чинників радіаційної ситуації:  

− радіаційне забруднення головної артерії Україні – р. Дніпро – 
внаслідок аварії на Чорнобильський АЕС та зміни рівня радіо-
активності, зокрема 90Sr, у водоймищах дніпровського кас-
каду; 
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− радіаційний стан територій, крізь які тече р. Південний Буг 
(Хмельницька, Вінницька області), які відрізняються збільше-
ним вмістом на території водозбору річки 137Cs; 

− скиди Південно-Української АЕС;  
− можливість вторинного забруднення територій, які лежать в 
басейні р. Дніпро, що може бути домінуючим джерелом дозо-
вого навантаження на населення. 

7. Ґрунти і водні рослини здатні поглинати з води і тривалий час утри-
мувати в собі велику кількість радіонуклідів. Пропускаючи забрудне-
ну воду через системи слабопроточних ставків-відстійників, спеціаль-
но заселених гідробіонтами-нако-пичувачами (біоіндикаторами) від-
повідних радіонуклідів, можна з достатньою ефективністю очищати 
воду від радіоактивних домішок.  


