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ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГ1ЧНОГО СТАНУ В 1СНУЮЧ1Й ЗАБУДОВ1 
ВЕЛИКИХ М1СТ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОЩОВИХ САД1В

Анотац1я — в робот1 акцентуеться увага на дощ льш сл 
використання дощових сад1в в юнуючш забудов1 великих м1ст. 
Перел1чуються еколог1чн1 проблеми, що можливо покращити завдяки 
функц1й дощового саду. Пропонуються вар1анти щодо повторного 
використання залишково! води з дощових сад1в для найзасухливших 
д1лянок м1ст, щоб полшшети умови зростання рослин.

У галуз1 ландшафтого дизайну та благоустрою терггорш все 
актуальн1ше стае поняття -  дощовий сад. Таку назву мае невелика 
д1лянка з певними видами рослин та Грунту, що мае здатнють активно 
вбирати в себе дощову воду та абсорбувати и. На сьогодн1 дощов1 сади 
дощльно застосовувати не т1льки на ландшафтних д1лянках м1ста, але й 
на будь-яких плоских поверхнях, яш погано поглинають вологу. 
Особливо актуальним на даний момент е застосування таких сад1в на 
автостоянках, дахах буд1вель та бмя автотрас.[1] Асфальтове покриття не 
достатьньо поглинае вологу, тому сад е найлшшим вар1антом уникнення 
негативних насл1дк1в в1д опад1в. Кр1м того, в м1сцях пщвищено! 
загазованосп в1д автомоб1л1в, дощов1 сади допомагають очистити 
пов1тря, п1дтримати м1крокл1мат та покращити еколопю м1ста в щлому. 
Через ретельний в1дб1р рослин та Грунту, що витримують агресивн1 
умови мюта, така екосистема може залишатися у потр1бному стан1 довол1 
багато часу. Сад в здатноси утримувати потр1бний р1вень води в 
засушлив! дш, накопичувати вологу нав1ть пщ час туману, тобто завжди 
функщонувати за сво'!м призначенням. Через додатков1
вологоутримуюч1 заходи як використання камешв та дренажу сад 
залишаеться життездатшм тривалий час.

Постановка проблеми.
Кр1м використання вже в1домих функц1й дощового саду - 

поглинання залишково! дощово! води - можна досягти вщ процесу 
максимально! економ1чно! вигоди та еколопчного прогресу для м1ст. 
Вода, яка накопичуеться рослинами та Грунтом не використовуеться 
повторно, а лише поглинаеться дал1 Грунтом, що розташований нижче 
р1вня останнього шару земель дощового саду. Проте, дощова вода,
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проф1льтрована в дешлькох р1внях Трунив е щлком пристосована для 
подальшого використання в техшчних потребах. Виникае можливють 
п1двищити функц1ональну користь вщ дощових сад1в, запровадивши 1х у 
систему м1ста. Вир1шення цього питання дало б змогу покращити стан 
екологп, бо в багатьох великих мютах, як Ки!в, Харшв, Дн1пропетровськ 
та 1нших, виникае проблема з забезпеченням дерев достатньою шлькютю 
вологи та кисню. На територ1ях, як1 майже ц1лком заасфальтован1 чи 
викладеш бульварною плиткою (центральн1 плошд м1ста маг1стральн1 
вулиц1) , вода не може просочуватися в ^рунти. Через це флора не мае 
пщживлення. Пристовбурш грати не завжди справляються 3i своею 
задачею, вони часто е дуже малими порiвняно i3 рзмiрами крони дерев, 
а в деяких мюцях грат немае зовом. Проблема стану древ на вулищ 
Хрещатик в Ки!ш з кожним роком стае актуальшшою. Каштани 
приходять в поганий стан та вреш т усихають. Схожi негативнi явища 
можна побачити i на площд Свободи в Харковi, i на бвропейськш плошi 
Днiпра. Було зроблено дешлька спроб покращити стан дерев на 
центральнш вулицi мiста Киева, але поки що жодна спроба не дала 
вагомих результаив. Пщ час проведення аналiзу екологами ще! проблеми 
стало зрозумiло, що дерева страждають, по-перше, вщ недостатку води, 
а по-друге, вщ застосування солi та хiмiкатiв снiговбиральною технiкою. 
За допомогою етнокультуролопчно! групи дослщниюв на Хрещатику 
експерементально було висаджено 10 дерев, за станом яких будуть 
стежити протягом року. Вщ солi дерева будуть захищати борти 
контейнерiв заввiшки 35 см, а для поливу застосовуватися крапельна 
система поливу. [2] Але вода, що буде застосовуватися для 
запропоновано! системи поливу експерементального висадження, 
повинна поповнюватися комунальними службами кожнi п'ятнадцять дiб. 
Це тягне за собою велиш затрати для бюджету мюта та спричиняе 
складношi у техничному виконаннi.

Основш результати
Таких проблем цiлком можливо униктути, якщо почати ефективно 

використовувати функцп екосистем за допомогою використання 
дощових садiв та повторно використовувати воду, яку вони збираюсь. 
Слщ застосувати системи збору дощово! води, та налагодити i'i 
постачання у потрiбнi д!лянки магiстральних вулиць, площ з зеленими 
насадженнями, де подача води обмежена.

П д  кожним дощовим садом сл!д розташувати резервуари-пiддони, 
в яких залишкова вода буде накопичуватися. З пщдошв вона буде мати 
вихщ по спецiально обладнаних жолобах, та сикати вниз за ухилом 
вулищ. Системи можуть не мати додаткових енергетичних затрат для 
насосного обладнання при правильному розташуванш екосадiв.
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Перюдичнють розташування дощових caAiB буде розраховуватися 
вщповщно до ухилу вулищ та кiлькостi опадiв в даному реионй TaKi 
жалоба з дощовою водою, очищеною в природних умовах, будуть 
доходити до найзасухливших дiлянок мiстa, щоб надавати змогу 
зростати та розвиватися деревам.
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шари г'рунту
пшдони накопичування води 
жолпб_____

Рис. 1 Система повторного використання води дощових сaдiв.
Висновок
Використання водних ресуров за принципом дощових сад1в, дае 

змогу:
• Виршити питання погiршення стану рослин у великих 

мiстaх з юнуючою забудовою.
• Зробити сприятливi умови для озеленених дмянок мiстa, 

витрачаючи при цьому мiнiмум коштiв на енергетичш затрати та робочу 
силу.

• Покращити не тiльки естетичний вигляд мют, але й сприяти 
покращенню його еколопчно! ситуаци, привнести живо! природи на 
вулищ великих мют Украши.
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