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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, ВОДОЗАБОР, ВОДООТБОР, УРОВЕНЬ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД, КАЧЕСТВО ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ДИНАМИКА 

УРОВНЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ДЕПРЕССИОННАЯ ВОРОНКА. 

 

Объектом исследования являются подземные воды города Минска. 

Цель –изучение влияния водоотбора на режим и качество подземных вод 

города Минска. Актуальность связана с возрастающей ролью подземных вод 

в водоснабжении крупных агломераций, которые обладают высокой 

техногенной нагрузкой на окружающую среду, в том числе и на подземную 

гидросферу. В таких условиях освоение и переоценка утвержденных запасов 

подземных вод требует детального учета и прогнозирования возможных 

изменений в подземной гидросфере. Интенсивная эксплуатация подземных 

вод существенно изменяет гидроэкологическую обстановку как в 

региональном, так и в локальном плане. Также в настоящее время, когда 

интенсивность воздействия на природную среду непрерывно увеличивается, 

вопросы формирования и изменения состава подземных вод привлекают всё 

большее внимание. И связано это с тем, что источниками формирования 

подземных вод всё чаще становятся загрязненные атмосферные осадки, 

поверхностные воды, коммунально-бытовые стоки и т.д. 

В работе дана оценка изменения водоотбора из подземных источников 

города Минска. Исследовано изменение уровней и формирование 

депрессионных воронок на водозаборах города Минска в связи с их 

эксплуатацией. Рассмотрены факторы защищенности подземных вод на 

водозаборах столицы. Исследовано изменение качества подземных вод на 

старейших водозаборах: «Новинки» и «Зеленовка». Проведена их 

сравнительная характеристика для изучения изменения качества подземных 

вод. Выявлены факторы, влияющие на изменение качества подземных вод 

данных водозаборов. 
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ПАДЗЕМНЫЯ ВОДЫ, ВОДАЗАБОР, ВОДААТБОР, УЗРОВЕНЬ 

ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ, ЯКАСЦЬ ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ, 

АБАРОНЕНАСЦЬ ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ, ВЫКАРЫСТАННЕ 

ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ, ДЫНАМІКА ЎЗРОЎНЯЎ ПАДЗЕМНЫХ ВОДАЎ, 

ДЭПРЫСІЙНАЯ ВАРОНКА. 

 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца падземныя воды горада Мінска. 

Мэта – вывучэнне ўплыву водаатбора на рэжым і якасць падземных водаў 

горада Мінска. Актуальнасцьзвязана з нарастаючай роляй падземных водаў у 

водазабеспячэнні буйных агламерацый, якія валодаюць высокай тэхнагеннай 

нагрузкай на навакольнае асяроддзе, у тым ліку і на падземную гідрасферу. У 

такіх умовах засваенне і пераацэнка зацверджаных запасаў падземных водаў 

патрабуе дэталёвага ўліку і прагназавання магчымых змяненняў у падземнай 

гідрасферы. Інтэнсіўная эксплуатацыя падземных водаў істотна змяняе 

гідраэкалагічныя ўмовы як у рэгіянальным, так і ў лакальным плане. Таксама 

ў цяперашні час, калі інтэнсіўнасць ўздзеяння на прыроднае асяроддзе 

бесперапынна павялічваецца, пытанні фарміравання і змены складу 

падземных водаў прыцягваюць усё большую ўвагу. І звязана гэта з тым, што 

крыніцамі фарміравання падземных водаў усё часцей становяцца 

забруджаныя атмасферныя ападкі, паверхневыя воды, камунальна-бытавыя 

сцёкі і г.д. 

У рабоце дадзена ацэнка змены водаатбора з падземных крыніц горада 

Мінска. Даследавана змена узроўняў і фарміраванне дэпрысійных варонак на 

водазаборах горада Мінска ў сувязі з іх эксплуатацыяй. Разгледжаны 

фактары абароненасці падземных водаў на водазаборах сталіцы. Даследавана 

змяненне якасці падземных водаў на найстарэйшых водазаборах: «Навінкі» і 

«Зеляноўка». Праведзена іх параўнальная характарыстыка для вывучэння 

змены якасці падземных водаў. Выяўлены фактары, якія ўплываюць на 

змяненне якасці падземных водаў дадзеных водазабораў.  
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GROUNDWATER, WATER INTAKE, WATER 

EXTRACTION,GROUNDWATER LEVEL, GROUNDWATER QUALITY, 

PROTECTION OF GROUNDWATER, USE OF GROUNDWATER, 

DYNAMICS OF GROUNDWATER LEVELS, DEPRESSION FUNNEL. 

 

The object of the research is the underground water of the city of Minsk. The 

goal is to study the influence of water intake on regime and quality of underground 

water of the city of Minsk. The actuality is associated with the increasing role of 

groundwater in water supply of large agglomerations, that have a high 

development pressure on the environment, including pressure on the underground 

hydrosphere. In such circumstances, the development and reassessment of 

approved groundwater supply requires a detailed accounting and forecasting 

possible changes in the underground hydrosphere. Intensive groundwater 

exploitation significantly changes the hydro-ecological situation in the regional and 

local area. Also currently, when the intensity of the impact on the natural 

environment continuously increases, the questions of formation and change of the 

groundwater composition are drawn increasing attention. It is due to the fact that 

the sources of groundwater formation are mostly polluted precipitation, surface 

water, sewage, etc. 

It is given the assessment of changes in water intake from underground 

sources of the city of Minsk in this thesis work. It is analyzed the changing levels 

and formation of depression funnel in the intakes of the city of Minsk because of 

its exploitation. It is considered factors of protection of underground water intakes 

of the capital. It is analyzed the change of groundwater quality at the oldest water 

intakes: "Novinki"and "Zelenovka". The comparative characteristics for studying 

changes in groundwater quality are done. The factors influencing groundwater 

quality change of given water intakes are revealed. 
 


