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АктуальністьАктуальність проблемипроблеми

n Важливе місце у системі інтегрованого управління
водними ресурсами посідають водойми
сповільненого обміну (озера, ставки, водосховища). 
Фізико-географічна область Волинського Полісся є
найбільш заозереною з поміж усіх природних
регіонів України. 

n Формуючи разом з іншими елементами природне
середовище, озера впливають на мікроклімат
довкілля і рівень залягання ґрунтових вод, 
регулюють стік, змінюють мінералізацію вод, 
накопичують та трансформують речовини, що
надходять з їх водозборів, створюють особливі умови
для життя гідробіонтів. Природною є постановка
проблеми щодо оцінки озерних ресурсів даної
території у системі фізико-географічного
районування, розробки основних напрямів
раціонального використання й охорони водойм. 



Згаданій проблемі присвячена низка праць (Л. Ільїн, 
1996; 2000; 2008а; 2008б; 2009; Я. Мольчак та ін., 
1994; 1995; Г. Проць та ін., 1998; Н. Хомік, 2009; та
інші), однак лімнологічні роботи, які виконані на
ландшафтознавчих засадах є поодинокими (Г. Проць
та ін., 1986, 1988; Н. Карпенко, 1994). 
З середини 90-х років минулого століття нами
ведуться ландшафтні та ландшафтно-лімнологічні
дослідження Волинського Полісся, кінцева мета яких
– створення екологічних паспортів озер і
багатоцільового кадастру водойм сповільненого
водообміну. 

Аналіз останніх досліджень з наукової
проблеми



Ландшафтометрична та лімнометрична оцінка

структури басейнової системи оз. Миляч для

кадастрових цілей та потреб інтегрованого

управління водними ресурсами.

Мета роботи



Методологічною передумовою дослідження
стала концепція “озеро-водозбір” – єдина
природна система [2], конкретні методики
ландшафтних [1; 6] і ландшафтно-
лімнологічних досліджень [4; 5]. Басейнова
ландшафтна система “озеро-водозбір”
складається з природно-аквального комплексу
(ПАК) власне озера і природних
територіальних комплексів (ПТК) рангу
урочищ, фацій водозбірної площі.

Методика дослідження



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ



МІСЦЕМІСЦЕ ОЗОЗ. . МИЛЯЧМИЛЯЧ НАНА СХЕМІСХЕМІ ФІЗИКОФІЗИКО--ГЕОГРАФІЧНОГОГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУВАННЯРАЙОНУВАННЯ
СХІДНОЇСХІДНОЇ ЧАСТИНИЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГОВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯПОЛІССЯ

((заза ГеренчукомГеренчуком, , КоротуномКоротуном,1985; 1996; ,1985; 1996; МариничемМариничем тата інін., 2003; ., 2003; МартинюкомМартинюком, 2007), 2007)

УУ мм оо вв нн іі пп оо зз нн аа чч ее нн нн яя::

межімежі::

–– фізикофізико--географічнихгеографічних зонзон

–– –– –– –– –– –– –– –– фізикофізико--географічнихгеографічних областейобластей

.  . . . . . . . . .     .  . . . . . . . . .     –– фізикофізико--географічнихгеографічних підобластейпідобластей

–– фізикофізико--географічнихгеографічних районіврайонів

ЛЕГЕНДАЛЕГЕНДА

ФізикоФізико--географічнагеографічна країнакраїна –– СхідноСхідно--ЄвропейськаЄвропейська
((РуськаРуська) ) рівнинарівнина..

ФізикоФізико--географічнагеографічна зоназона –– мішанихмішаних лісівлісів..

ФізикоФізико--географічнийгеографічний крайкрай ((провінціяпровінція)) –– ПоліськийПоліський крайкрай
((УкраїнськеУкраїнське ПоліссяПолісся).).

ФізикоФізико--географічнагеографічна областьобласть –– ВолинськеВолинське ((РівненськеРівненське) ) 
ПоліссяПолісся..

аа) ) ФізикоФізико--географічнагеографічна підобластьпідобласть –– ВерхньоприпВерхньоприп’’ятськеятське
ПоліссяПолісся..

ЛандшафтиЛандшафти:  :  

1. 1. НобельськийНобельський ((ВерхньоприпВерхньоприп’’ятськеятське поозерпоозер’’яя).).

2. 2. ЗарічненськийЗарічненський ((НижньостирськийНижньостирський).).

бб) ) ФізикоФізико--географічнагеографічна підобластьпідобласть –– ПригориньськеПригориньське ПоліссяПолісся. . 

ЛандшафтиЛандшафти:  :  

3. 3. РафалівськоРафалівсько--ВисоцькийВисоцький

((МаневицькоМаневицько--ВолодимирецькийВолодимирецький).).

4. 4. ЛьваЛьва--ГоринськийГоринський..

5. 5. СарненськоСарненсько--СтепанськийСтепанський ((КолківськоКолківсько--СарненськийСарненський).).

6.  6.  КостопільськийКостопільський ((КостопільськоКостопільсько--БерезнівськийБерезнівський).).



ТериторіальнаТериторіальна локалізаціялокалізація басейнубасейну озоз. . МилячМиляч

БасейнБасейн озераозера нана топоосновітопооснові ММ 1:100000)1:100000) nn ФрагментФрагмент космознімкакосмознімка басейнубасейну озоз. . МилячМиляч
((запозиченозапозичено зз пошуковоїпошукової системисистеми GoogleGoogle))



ЛандшафтнаЛандшафтна структураструктура водозборуводозбору озоз. . МилячМиляч ((ММ 1:10 000) 1:10 000) 



ЛегендаЛегенда додо ландшафтноїландшафтної структуриструктури водозборуводозбору озоз. . МилячМиляч
11--5. 5. –– урочищаурочища, 6. , 6. –– простепросте аквальнеаквальне урочищеурочище; ; межімежі: : аа –– водозборуводозбору, , бб –– урочищурочищ..

1.1. ПіщаніПіщані привододільніпривододільні ділянкиділянки зізі спадистимиспадистими (10(10--1515°°) ) схиламисхилами, , вкритівкриті сосновимисосновими тата
березовоберезово--сосновимисосновими борамиборами нана дерноводерново--слабослабо-- іі середньопідзолистихсередньопідзолистих ґрунтахґрунтах, , 
щощо сформувалисясформувалися нана водноводно--льодовиковихльодовикових відкладахвідкладах..

2.  2.  ПіщаніПіщані привододільніпривододільні слабоспадистіслабоспадисті (6(6--1010°°) ) схилисхили, , вкритівкриті сосновимисосновими, , 
лишайниковолишайниково--чорничниковимичорничниковими борамиборами нана дерноводерново--слабопідзолистихслабопідзолистих ґрунтахґрунтах, , щощо
сформувалисясформувалися нана водноводно--льодовиковихльодовикових відкладахвідкладах, , частковочастково розоранірозорані тата
забудованізабудовані..

3.  3.  ХвилястіХвилясті ділянкиділянки межирічмежиріч, , вкритівкриті дубоводубово--сосновимисосновими, , орляковоорляково--зеленомоховимизеленомоховими
лісамилісами нана дерноводерново--слабослабо-- тата середньопідзолистихсередньопідзолистих ґрунтахґрунтах, , щощо сформувалисясформувалися нана
водноводно--льодовиковихльодовикових відкладахвідкладах, , частковочастково розоранірозорані тата забудованізабудовані..

4.  4.  ВирівняніВирівняні замкнутізамкнуті заболоченізаболочені ділянкиділянки межирічмежиріч, , вкритівкриті осоковоосоково--різнотравнорізнотравно--
злаковозлаково--зеленомоховимизеленомоховими лукамилуками тата осоковоосоково--чорновільховимчорновільховим дрібноліссямдрібноліссям нана
лучнихлучних глейовихглейових тата лучнолучно--болотнихболотних ґрунтахґрунтах, , щощо сформувалисясформувалися нана водноводно--
льодовиковихльодовикових відкладахвідкладах..

5.  5.  ЗамкнутіЗамкнуті заболоченізаболочені пониженняпониження ізіз осоковоосоково--злаковозлаково--різнотравнимирізнотравними
зеленомошзеленомош--никаминиками нана лучнолучно--болотнихболотних тата болотнихболотних малопотужнихмалопотужних тата
середньопотужнихсередньопотужних ґрунтахґрунтах, , щощо сформувалисясформувалися нана водноводно--льодовиковихльодовикових відкладахвідкладах..

6.  6.  ОзернаОзерна улоговинаулоговина округлоїокруглої формиформи ізіз різноманіттямрізноманіттям підводнихпідводних іі надводнихнадводних
макрофітівмакрофітів нана сапропелевихсапропелевих відкладахвідкладах, , щощо сформувалисясформувалися нана алювіальнихалювіальних піскахпісках. . 



S,
км2

Р,
км2 m

Площа угідь

Sобр./
Sнеобр. 

%

F fліс. fбол. fорн. fс.з.

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 %

2,12 8,1 1,57 0,13 6,13 0,34 16,04 – – 1,02 48,11 0,63 29,72 3,51

Структура земельних угідь водозбору оз. Миляч, 
розраховано за картами



ФотоФото ПАКПАК озоз. . МилячМиляч

На задньому плані озера фрагмент
МТС с. Миляч (80 м від озера)



F,
км2

Набс.,

м
hср.,

м
hmax.,

м
L,
км

Вmax., 

км
Вср.,

км
ι,
км

Кп. Квид.

0,13 139,0 0,90 1,70 0,45
0,40 0,30

1,48
0,65 1,50

Кємк. Квідк. Кгл.

Vоз.,
тис.м3 К

∆S,
км2

Wпр
*
.,

тис.м3 авод., ∆ авод.,

Aш.,
мм

0,53 0,14
1,78 120,0 0,06 16,31 267,0 2,23 0,45 56,60

Морфометричні та гідрологічні характеристики
оз. Миляч

* Середньорічний модуль стоку, л/с . км2 – 4,0.



СпіввідношенняСпіввідношення потужностіпотужності доннихдонних

відкладіввідкладів тата водиводи озоз. . МилячМиляч



Деякі геохімічні характеристики донних відкладів
оз. Миляч

(графіки побудовано за матеріалами Київської ГРЕ)

Розподіл важких металів
(Cu, Zn, Pb) у донних відкладах

Розподіл радіонуклідів 137Cs у донних
відкладах

Розподіл важких металів у 

донних відкладах оз. Миляч
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ЛандшафтноЛандшафтно--морфологічнаморфологічна структураструктура природноприродно--аквальногоаквального

комплексукомплексу озоз. . МиляцькеМиляцьке ((ММ 1:2 000)1:2 000)



ЛегендаЛегенда додо ландшафтноїландшафтної структуриструктури природноприродно--
аквальногоаквального комплексукомплексу озоз. . МилячМиляч

nn 11--6. 6. –– фаціїфації; ; межімежі: : аа –– простогопростого аквальногоаквального урочищаурочища, , бб –– аквальнихаквальних фаційфацій..

nn 1. 1. ЛіторальніЛіторальні абразійноабразійно--акумулятивніакумулятивні піщаніпіщані, , рогозоворогозово--очеретяноочеретяно--осоковіосокові, , безбез
температурноїтемпературної стратифікаціїстратифікації..

nn 2. 2. ЛіторальніЛіторальні акумулятивноакумулятивно--абразійніабразійні піщаніпіщані, , зз рідкимирідкими порослямипорослями рогозурогозу, , безбез
температурноїтемпературної стратифікаціїстратифікації, , антропогенноантропогенно модифікованімодифіковані..

nn 3. 3. ЛіторальніЛіторальні акумулятивніакумулятивні водоростевоводоростево--залізистозалізисто--сапропелевісапропелеві малопотужнімалопотужні (0(0--
2,5 2,5 мм), ), розрідженихрозріджених елодеєвоелодеєво--рдестовихрдестових асоціаційасоціацій, , безбез температурноїтемпературної
стратифікаціїстратифікації, , радіоактивнорадіоактивно забрудненізабруднені..

nn 4. 4. ЛіторальніЛіторальні акумулятивніакумулятивні водоростевоводоростево--залізистозалізисто--сапропелевісапропелеві середньопотужнісередньопотужні
(2,5(2,5--5,0 5,0 мм), ), розрідженихрозріджених елодеєвихелодеєвих асоціаційасоціацій, , безбез температурноїтемпературної стратифікаціїстратифікації, , 
радіоактивнорадіоактивно забрудненізабруднені..

nn 5. 5. ЛіторальніЛіторальні акумулятивніакумулятивні водоростевоводоростево--залізистозалізисто--сапропелевісапропелеві зз лінзамилінзами
лімонітовихлімонітових сапропелівсапропелів потужніпотужні (5,0(5,0--12,0 12,0 мм), ), зз поодинокимипоодинокими плаваючимиплаваючими
водоростямиводоростями, , безбез температурноїтемпературної стратифікаціїстратифікації, , радіоактивнорадіоактивно забрудненізабруднені..

nn 6. 6. ЛіторальніЛіторальні акумулятивніакумулятивні водоростевоводоростево--залізистозалізисто--сапропелевісапропелеві, , щощо
сформувалисясформувалися нана лімонітовихлімонітових сапропеляхсапропелях потужніпотужні (5,0(5,0--12,8 12,8 мм), ), зз поодинокимипоодинокими
плаваючимиплаваючими водоростямиводоростями, , безбез температурноїтемпературної стратифікаціїстратифікації, , радіоактивнорадіоактивно
забрудненізабруднені..



Вид ПАК
(аквальна фація)

Площа виду
ПАК (га)

% площі виду
від загальної

площі

Вид ПАК
(аквальна фація)

Площа виду
ПАК (га)

% площі виду
від загальної

площі

1 0,52 3,91 4 3,48 26,16

2 2,12 15,94 5 2,07 15,56

3 4,08 30,69 6 1,03 7,74

Деякі метричні характеристики ПАК оз. Миляч



Результати дослідження можуть бути використані у наступних сферах

природокористування:

природоохоронній діяльності для створення екологічного паспорту
озера; 
агроприродокористуванні з метою проектування та розробки видобутку

сапропелів; 
водогосподарській діяльності (водокористування, розробка
протипаводкових заходів); біоресурсокористуванні (риборозведення); 
рекреаційній діяльності; створення багатоцільової басейново-озерної
ГІС.

Наявні ландшафтні карти (ПАК оз. Миляч та ПТК водозбору), а також
ландшафтометричні й лімнометричні характеристики басейнової
системи слугуватимуть реперною основою для інтегрованого

управління водними ресурсами.

На сьогодні важливо здійснювати обмеження господарської діяльності в
межах водозбору; розробити реконструкцію прилеглої території до
озера й чітке визначення водоохоронної зони водойми за басейновим

принципом.

ВИСНОВКИ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !


