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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Щоб визначити ступінь і масштаби проблем 

ерозії ґрунтів, необхідно виконати кількісну її оцінку, яка передбачає використання 

двох критеріїв: 1) за фактичною еродованістю ґрунтового покриву; 2) за потенційною 

небезпекою ерозії при певному рівні ймовірності впливу факторів ерозії. Але 

складність оцінювання чинників ерозії робить точну оцінку або прогноз ерозії досить 

проблемним завданням. Останні досягнення у геопросторових інформаційних 

технологіях дозволили доповнити вже наявні методи дослідження ерозії ґрунту, чим 

забезпечили підвищення ефективності методів аналізу, контролю стану та управління 

земельними ресурсами. Так, наприклад, цифрова модель рельєфу разом з даними 

дистанційного зондування та з ГІС-технологіями може успішно використовуватися 

для забезпечення оперативної і детальної оцінки ризику ерозії в геосистемах. 

Відомості про ерозію ґрунту вносять значний внесок у планування заходів зі 

збереження ґрунту, боротьби з ерозійними процесами та управління земельними й 

водними ресурсами. Проте оцінка втрат ґрунтів внаслідок ерозії в нашій країні 

базувалася на результатах двох етапів польових досліджень земель України (на той 

час УРСР), проведених ще у 1961 та 1985 рр. Вона становить 500 млн. тон за рік. Тим 

часом, у 2005 р. С. Ю. Булигіним оцінено обсяг ерозії в 760 млн. тон. Тим не менше, 

регіони України обмежені браком таких даних, оскільки фактичні вимірювання 

втрати ґрунту є рідкістю.  

Очікувано, що і Шумський район, провідною галуззю господарства якого було і 

залишається землеробство, зіткнувся з вищезгаданими проблемами. Поширення 

родючих ґрунтів, з одного боку і тривале їх використання, з іншого, зумовили 

розвиток і значне поширення ерозійних процесів. Великі площі придатних для 

сільськогосподарського використання земель віднесені до категорії деградованих і 

малопродуктивних. Враховуючи, що переважаючими у ґрунтовому покриві області є 

чорноземні ґрунти, то гострота проблеми і необхідність її вирішення є вкрай 

важливим фізико-географічним завданням.  

Територія Шкроботівської сільської ради є репрезентативною за характером 

природних умов і розвитком ерозійних процесів як для Шумського району, так і 

Тернопільської області загалом. Розчленований рельєф, наявність схилів крутизною 

понад 3°, значна кількість опадів, практично відсутність природної рослинності, 

інтенсивне сільськогосподарське використання земель у комплексі призвели до 

активізації процесів ерозії ґрунтів. Надзвичайно інтенсивними вони є на орних 

землях. Ерозія ґрунту є серйозною регіональною проблемою і потребує належної 

уваги та різномасштабних досліджень. З цих позицій тема дисертації є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Запропоновані 

дослідження відповідають тематиці наукових досліджень кафедри геодезії та 

картографії Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

а також науково-дослідній роботі, що проводилась на цій кафедрі в період 2016–2019 

рр. Удосконалені автором засади геоінформаційного моделювання  ерозійних 

процесів на локальному та регіональному рівнях використані у науково-дослідній 

роботі факультету землевпорядкування НУБіП України, зокрема у темах «Концепція 

електронного геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту 

моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом» 
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(номер державної реєстрації 0115U003346), «Наукові засади вирішення проблем 

землеустрою сільських територій на основі геоінформаційно-картографічного 

моделювання параметрів землекористування» (номер державної реєстрації 

0113U003829) та «Новітня концепція створення цифрового Атласу вартості земель 

України - інструменту регулювання ринкових земельних відносин і просторового 

розвитку» (номер державної реєстрації 0117U002546). 

Тематика дисертаційної роботи спрямована на вирішення завдань, 

обґрунтованих у Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням, 

схваленій Кабінетом Міністрів України від 22. 10. 2014 р. № 1024 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є моделювання поширення і 

визначення потенціалу й інтенсивності розвитку ерозійних процесів  та впливу на них 

природних й антропогенних чинників як інформаційно-аналітичної основи 

обґрунтування комплексу протиерозійних заходів на локальному і регіональному 

рівні. 

Для досягнення мети були поставлені і вирішені такі завдання: 

- обґрунтувати наукові засади моделювання ерозійних процесів з використанням 

математично-статистичних моделей і геоінформаційних технологій; 

- визначити придатність різноманітних матеріалів дистанційного зондування 

Землі для моделювання ерозійних процесів; 

- оцінити (з використанням інструментарію геоінформаційних систем) вплив 

комплексу природних чинників на поширення та інтенсивність розвитку ерозійних 

процесів; 

- визначити (за допомогою рівняння RUSLE) потенційні втрати ґрунту внаслідок 

ерозії (на прикладах типових об’єктів – Шкроботівської сільської ради та Шумського 

району Тернопільської області); 

- розробити комплекс ґрунтозахисних і протиерозійних заходів для 

досліджуваної території. 

Об’єкт дослідження – фізико-географічний процес площинної ерозії на 

схилових землях регіону та сільської ради в умовах Волино-Подільської височини і 

його чинники та наслідки. 

Предмет дослідження – теоретичні і методологічні засади моделювання 

ерозійних процесів, їх геоінформаційні і математико-статистичні моделі. 

Методи і матеріали дослідження. Дослідження ерозійних процесів базувалися 

на результатах теоретико-методологічних, методичних і геоінформаційних наукових 

напрацювань щодо ерозії ґрунтів і методів її вивчення. При виконанні роботи було 

використано широкий арсенал загальнонаукових (аналіз і синтез, системний підхід, 

моделювання тощо) та емпіричних (формалізація, спостереження, експеримент та ін.) 

методів. Враховуючи сукупність факторів ерозії, які необхідно дослідити, в роботі 

було застосовано методи фізичної географії і суміжних наук: геоморфологічні, 

ґрунтознавчі та геоінформаційно-картографічні. Перед початком досліджень були 

проведені польові дослідження території Шкроботівської сільської ради та 

Шумського району з метою виявлення особливостей природних умов території і їх 

впливу на поширення та розвиток ерозійних процесів. Для формалізації і візуального 

представлення результатів дослідження ерозії ґрунтів  застосовано картографічний 

метод. Крім того, було задіяно сучасну електронну технічну базу та ліцензовані 
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програмні продукти, основними серед яких були ESRI ArcGIS у версії 10.7.1 та SAGA 

GIS у версії 7.2.0.  

Вихідними матеріалами для дослідження виступали:  

• супутникові знімки LANDSAT 8 та Sentinel-2: 29 знімків для вегетаційних 

періодів за 2015-2018 рр., які в подальшому аналізувались для класифікації земних 

покривів, обчислення вегетаційного індексу NDVI та фактору сівозміни; 

• цифрові моделі рельєфу (ЦМР): ASTER GDEM, ALOS World 3D-30m, SRTM, 

які мають просторову роздільну здатність 30 метрів. Дані SRTM та ASTER GDEM 

було завантажено з архіву USGS, а ALOS World 3D-30m були отримані за допомогою 

попередньої реєстрації з архіву JAXA;  

• топографічні карти території району масштабу 1:50000, 1:10000 і території 

сільської ради масштабу 1:10000, 1:2000; 

• метеодані: щоденні дані про кількість опадів за 50-річний період (між 1968 та 

2018 роками), які були підсумовані та усереднені за місяць. Ці дані були отримані з 

14 метеостанцій, які розміщені навколо досліджуваної території та інтерпольовані 

методом крігінгу, в результаті чого отримані середньомісячні дані кількості опадів та 

обчислений фактор ерозійності опадів; 

• дані великомасштабного дослідження ґрунтів: 24 карти ґрунтового покриву для 

сільських рад Шумського району масштабу 1:10000 були нами векторизовані; дані 

великомасштабного дослідження ґрунтів використано для обчислення фактору 

піддатливості ґрунтів ерозії; дані нормативної грошової оцінки земель с. 

Шкроботівка, які відображають як фізико-географічні, так й господарські чинники 

вартості земель. 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі проведеного 

дослідження ерозії ґрунтів  

вперше:  

• розроблено і реалізовано (з використанням інструментарію сучасних 

геоінформаційних систем) алгоритм моделювання розвитку водно-ерозійних 

процесів на локальному і районному рівнях; 

• оцінено придатність різноманітних ЦМР, створених за даними ДЗЗ та в 

результаті оцифровування топографічних карт, для моделювання ерозійних процесів; 

• створено серію спеціальних карт, які відображають результати водно-ерозійних 

досліджень території Шкроботівської сільської ради та Шумського району;  

• здійснено моделювання помісячної динаміки чинників і втрат ґрунту внаслідок 

площинної ерозії; 

удосконалено: 

• інформаційно-аналітичне забезпечення проєктування протиерозійних заходів 

на локальному і регіональному рівні; 

• систему ґрунтоохоронних заходів для території Шкроботівської сільської ради; 

набули подальшого розвитку 

• методичні засади геоінформаційного моделювання ерозійних процесів на 

локальному і регіональному рівні. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені практичні рішення 

можуть бути використані: 
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• в Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, 

обласних та районних відділах земельних ресурсів, кадастрових бюро; 

• наукових та навчально-наукових установах при дослідженні ерозійних процесів 

як значних за площею територій, так і локальних ділянок земної поверхні; 

• при плануванні сівозмін шляхом визначення ерозійно небезпечних зон за 

допомогою карт пластики рельєфу як додаткової морфометричної характеристики 

території; 

• територіальними органами Держгеокадастру, агрофірмами, фермерськими 

господарствами та ін. при проєктуванні комплексу протиерозійних заходів; 

• органами місцевого самоврядування та землеустрою при прийнятті рішень з 

впорядкування землекористування. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі на 

кафедрі геодезії та картографії Національного університету біоресурсів і 

природокористування України при підготовці студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» 

спеціальності «Геодезія та землеустрій», зокрема, при викладанні дисциплін 

«Картографія», «Оцінка господарської придатності рельєфу», «Тематичне 

картографування земельних ресурсів», «Комп'ютерні технології в картографії» (Акт 

про впровадження від 01.11.2019 р.). 

Розроблені пропозиції протиерозійних заходів впроваджувалися у виробничий 

процес в частині проєктних пропозицій щодо заліснення еродованих земельних 

ділянок при землевпорядкуванні урочища «Тури» (Довідка №5 34 від 31.10.2019 р.) 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної 

роботи, отримані автором, опубліковані в 5 одноосібних працях та 1 у співавторстві. 

Зокрема: у праці (Мисько, 2015а) авторка проаналізувала різні способи моделювання 

водної ерозії; в науковій статті  (Мисько, 2016а) здійснено оцінку впливу рослинного 

покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля; в роботі 

(Мисько, 2016б) виявлено недоліки і переваги застосування показника NDVI при 

визначенні небезпеки прояву площинної ерозії; у праці (Ковальчук І. П. та ін., 2019) 

авторкою проаналізовано придатність різноманітних ЦМР, створених за даними ДЗЗ, 

для моделювання ерозійних процесів; в наукових статтях (Мисько, 2015б; Лук’янчук, 

2019) створені геоінформаційні моделі розвитку ерозійних процесів на локальному та 

регіональному рівнях. 

В результаті виконаних досліджень удосконалена методика геоінформаційно-

картографічного моделювання ерозійних процесів, виконано великий обсяг 

розрахунково-графічних робіт, укладено серію різномасштабних  картографічних 

моделей, які відображають поширення та інтенсивність розвитку ерозійних процесів, 

впливаючі на них фізико-географічні чинники, екологічні наслідки і пропозиції з 

оптимізації використання еродованих земель. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та експериментальні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: 

Всеукраїнському круглому столі на тему: «Державна земельна політика в умовах 

децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування» (Київ, 2015 р.); VI 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Географія 

та екологія: наука і освіта» (Умань, 2016 р.); Міжнародній конференції, присвяченій 

20-річчю створення факультету землевпорядкування «Землеустрій, кадастр та 
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охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи» (Київ, 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів та магістрів, 

присвяченій дню землевпорядника «Земельні ресурси України і землевпорядна наука: 

минуле, сьогодення, майбутнє» (Київ, 2017 р.); VII Всеукраїнській молодіжній 

науково-практичній конференції «Ідеї та новації в системі наук про Землю» (Київ, 

2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів та 

магістрів, присвяченій 120-річчю НУБіП та дню землевпорядника «Земельні ресурси 

України і сучасна землевпорядна наука» (Київ, 2018 р.); IХ Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, 

техніка, освіта» (Київ, 2018 р.); ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Молоді науковці – географічній науці» 

(Київ, 2018 р.); Науковому семінарі «Сучасний інструментарій агроекологічного 

моніторингу на основі супутникових даних високого розрізнення» (Київ, 2018 р.) 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 праць, в тому числі: 1 стаття в 

науковому періодичному виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз 

даних, зокрема Web of Science, 3 статті у наукових фахових виданнях України, 2 статті 

у наукових виданнях України, 9 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 234 сторінки, у тому числі 161 сторінка основного тексту, 

ілюстрованого 42 рисунками (з них 9 на окремих аркушах) та 21 таблицею. 

Бібліографія включає 235 найменувань, поданих в кінці роботи. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Науково-методичні засади моделювання поширення та 

розвитку ерозійних процесів» проаналізовано попередні напрацювання у сфері 

фізико-географічних досліджень ерозійних процесів. Великий внесок в їх розвиток  

здійснили С. С. Соболєв, М. І. Маккавєєв, М. М. Заславський, Г .І. Швебс,  

Г. В. Бастраков, Р. С. Чалов, Г. О. Ларіонов, Н. К. Шикула, І. П. Ковальчук,  

О. О. Світличний, С. Г. Чорний, С.Ю. Булигін та ін.  

Математичні моделі ерозійних процесів створювали Г. П. Сурмач, В. Д. Іванов, 

І. К. Срібний, Ц. Є. Мірцхулава, О. О. Світличний, Г. І. Швебс, W. Wischmeir,  

D. Smith, M. Nearing, H. Mitasova, J. Hofierka та інші.  

Г. І. Швебс є одним з засновників ландшафтно-географічного підходу до 

вивчення ерозійних процесів, він одним з перших в Україні побачив нові можливості, 

що відкриваються ГІС-технологіями в цій сфері. Крім того, застосуванням ГІС при 

вивченні ерозії займаються вітчизняні дослідники Ф.М. Лисецький, О. О. Світличний, 

С. Г. Чорний, О. С. Мкртчян, М. В. Куценко,  Т. С. Ямелинець, М. Д. Волощук,  

 І. П. Ковальчук, С. П. Позняк, О. Р. Зубов, С. Ю. Булигін, В. І. Бураков та ін. 

Аналізуючи існуючі методи моделювання ерозійних процесів,  виявлено ряд 

переваг Універсального рівняння втрат ґрунту USLE/RUSLE. Ця модель дозволяє 

проводити дослідження на різних територіальних рівнях, мінімізує обсяги польових 

робіт і потребує невеликої кількості вхідних даних. На сучасному етапі 

моделюванням ерозійних процесів за допомогою RUSLE охоплюються країни 
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Африки та Азії (Ефіопії, Йорданії, Уганді, Ірані, Сирії, Туреччині, Гвінеї, Сенегалу та 

ін.). Для території Європи (за винятком деяких країн, зокрема й України) оцінка 

ризику ерозії ґрунтів була здійснена J. M. Van der Knijff, R. Jones,  

L. Montanarella ще у 2000 р., а оновлена P. Panagos та ін. у 2015 р. Геоінформаційне 

моделювання ерозії в межах північної частини Поділля не виконувалося, а 

стаціонарні дослідження завершилися 30 років тому. Тому моделювання ерозійних 

процесів для цієї частини території України залишається актуальним завданням. 

У другому розділі «Аналіз впливу чинників та природних умов на розвиток 

ерозійних процесів та їх оцінювання» на основі світового і вітчизняного досвіду 

визначено оптимальні методики і методичні прийоми, які доцільно застосовувати для 

оцінки впливу спектру факторів на поширення і розвиток ерозії. 

Як відомо, на формування та розвиток ерозійних процесів впливає багато 

факторів, основними серед яких є  кліматичні умови, рельєф, властивості гірських 

порід, ґрунтів та рослинного покриву, господарська діяльність. 

Кліматичні умови є одним з провідних факторів ерозії. В моделі RUSLE роль 

клімату відображає фактор ерозійності опадів (R-фактор). Безпосередньо впливають 

на розвиток ерозійних процесів сумарна кількість опадів та їх потужність. Крім того, 

доцільно враховувати характер опадів, їх режим, ерозійний індекс, енергію падаючих 

капель дощу. Зв’язок величини змиву ґрунту з сумарною кількістю опадів є менш 

тісним, ніж з їх інтенсивністю. Тому найкраще проводити розрахунок на основі 

добутку сумарної кінетичної енергії дощу і його максимальної 30-хвилинної 

інтенсивності. Проте це вимагає даних про інтенсивність опадів впродовж усього 

дощу, які часто відсутні в багатьох регіонах світу, де кількість опадів записується 

тільки при щоденному вимірюванні. В результаті досліджень було знайдено певні 

способи вирішення цієї проблеми. Наприклад, розроблено простіші методи для 

оцінки ерозійності опадів, які використовують денні або річні суми опадів. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення R-фактору, ми зупинилися на рівнянні 

німецьких вчених U. Schwertmann та ін. (1990), оскільки природні умови місць 

проведення досліджень в Німеччині та Україні достатньо подібні. 

Ймовірність виникнення та інтенсивність розвитку ерозійних процесів певною 

мірою залежить від властивостей підстелюючих гірських порід, а також від ґрунтів, 

сформованих на них. В Україні майже скрізь верхня частина товщі гірських порід 

представлена антропогеновими відкладами, які через відносно малу тривалість свого 

існування часто є не дуже міцними. Тому загалом вони легко піддаються ерозії. Те, 

як ґрунт протистоїть ерозії, залежить від таких його властивостей: структурність і 

водостійкість ґрунтових агрегатів, гранулометричний склад, вміст та склад гумусу, 

зв'язність, склад поглинального комплексу, розміри окремих часток ґрунту, 

щільність, шпаруватість, вологість на початок випадання опадів, вологоємність та 

інших. В моделі RUSLE враховуються такі характеристики ґрунту: вміст 

гранулометричних фракцій у ґрунті, вміст органічної речовини (гумусу), структура, 

водопроникність. Прямі визначення К-фактору (фактору піддатливості ґрунтів до 

ерозії) є досить трудомісткою процедурою. Тому в RUSLE для обрахунку К-фактору 

використовують номограму. Ми використовували модернізовану номограму  

М. М. Заславського, яка адаптована під застосування в Україні. 
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В загальних рисах вплив рельєфу проявляється у перерозподілі стоку, а також у 

відмінах в кількості тепла, яке поступає на схили різної експозиції. На ступінь вияву 

ерозійних процесів впливає в першу чергу ухил (крутизна), а також довжина схилу, 

форма його повздовжнього та поперечного профілю, експозиція, глибина місцевих 

базисів ерозії, розчленованість рельєфу, а також потенціал акумуляції стоку. Вплив 

рельєфу в моделі RUSLE представлений у вигляді топографічного або орографічного 

чинника (LS-фактору) і розраховується на основі крутизни та довжини схилу. Крім 

того, існує програмне забезпечення (SAGA GIS, ArcGIS), яке автоматично обраховує 

різні показники рельєфу, в тому числі і топографічний фактор, на основі ЦМР. 

В загальних рисах наявність рослинного покриву суттєво зменшує можливість 

прояву ерозійних процесів. Рослинність збільшує шорсткість поверхні ґрунту, знижує 

коефіцієнт поверхневого стоку, захищає ґрунтові агрегати від ударної дії крапель 

дощу, скріплює ґрунт кореневою системою. Тому в першу чергу варто враховувати 

такі показники, як проективне покриття поверхні, висоту рослин і їх щільність 

(надземна фітомаса), характер кореневої системи і насиченість нею верхнього 30-см 

шару ґрунту (підземна фітомаса). У моделі RUSLE вплив рослинного покриву 

врахований у вигляді фактору сівозміни і представляє собою відношення втрат ґрунту 

з ділянки, зайнятої під яку-небудь культуру, до втрат ґрунту з контрольної ділянки, 

що знаходиться під паром. Нормалізований відносний індекс рослинності (NDVI) є 

одним з найчастіше використовуваних показників для визначення С-фактору за 

допомогою матеріалів дистанційного зондування для оцінки ерозії ґрунту на 

районному і вищому рівні. 

Вплив людини на розвиток ерозійних процесів є дуже суттєвим, причому може 

бути як позитивним, так і негативним. Людина у процесі господарської діяльності 

докорінно змінює співвідношення факторів ерозії ґрунтів, що може прискорити чи, 

навпаки, стримувати розвиток ерозії ґрунтів. Частково діяльність людини, а саме 

здійснення протиерозійних заходів, відображається у моделі RUSLE. В результаті 

проведених досліджень оцінено вплив зазначених чинників на розвиток ерозії на 

землях Шкроботівської сільради та Шумського району Тернопільської області. 

У третьому розділі «Геоінформаційно-картографічне моделювання передумов 

розвитку ерозійних процесів» представлено моделі факторів, що впливають на 

розвиток ерозійних процесів. Картографування та аналіз всіх факторів здійснювалися 

у програмному середовищі ESRI ArcGIS у версії 10.7.1 та SAGA GIS у версії 7.2.0. 

Фактор ерозійності опадів є одним з найважливіших при оцінці втрат ґрунту 

внаслідок водної ерозії. Розрахунок цього фактора для території Шумського району 

ускладнюється відсутністю тут метеорологічних станцій. Тому ми розрахували 

середньорічні показники кількості опадів, використовуючи щоденні метеорологічні 

дані з 14 метеостанцій, які знаходяться найближче до досліджуваної території, за 

період з 1968 по 2018 рік. Просторовий розподіл опадів досліджуваної території було 

відображено методом крігінгу. Після цього було обчислено просторово розподілене 

значення R-фактору (рис. 1а, 2а). Результати показують, що найнижчі значення  

R-фактора можна віднести до періоду жовтень-березень (в середньому 87 МДж∙мм∙ 

га-1∙год-1∙місяць-1 – близько 25%), а найбільше – до періоду квітня-вересня (в 

середньому 232 МДж∙мм∙га-1∙год-1∙місяць-1 – близько 75%). Середнє багаторічне 

значення ерозійності опадів на території Шумського району коливається з південного 
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сходу на захід від 500 до 535 МДж∙мм∙га-1∙год-1∙рік-1 (рис. 2а), що пов’язано з таким 

же просторовим розподілом кількості опадів та рисами атмосферної циркуляції. 

Тобто західна і північно-західна частина району є ерозійно небезпечнішою. 

 
Рис. 1. Просторовий розподіл факторів рівняння RUSLE на території 

Шкроботівської сільської ради: а) R-фактор, б) К-фактор, в) LS-фактор, г)  

С-фактор. 

Моделюванню піддатливості ґрунтів до ерозії передувала векторизація 

ґрунтових карт сільських рад Шумського району і створення на їх основі ґрунтової 

карти району (з використанням методу інтерполяції обернених зважених відстаней 

(IDW)), а також формування бази даних властивостей ґрунтів району. Значення 

фактору піддатливості ґрунтів до ерозії розподіляються по території району і 

сільської ради нерівномірно та залежать насамперед від типу і властивостей ґрунтів. 

Так, найменш ерозійно небезпечними є торфовища і чорноземи щебенюваті та 

дерново-підзолисті щебенюваті ґрунти, поширені переважно на півночі району і в 

долинах річок, а також у центральній частині с. Шкроботівка (рис. 1б). Найбільш 

ерозійно небезпечними є темно-сірі опідзолені і сірі лісові ґрунти, які складають 

велику частку земель району (рис. 2б), а на території Шкроботівської сільської ради 

частіше зустрічаються в західній та північній її частинах (рис.1б).  

Розрахунок топографічного фактору було вирішено здійснити на основі ЦМР. У 

вільному доступі є ЦМР ALOS, ASTER і SRTM з роздільною здатністю  

30 м.  
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Рис. 2. Просторовий розподіл факторів рівняння RUSLE на території 

Шумського району: а) R-фактор, б) К-фактор, в) LS-фактор, г) С-фактор. 

Розрахунок LS-фактору проводився у програмі SAGA GIS за методом  

P. J. J. Desmet і G. Govers (1996). На території Шумського району значення 

топографічного фактору змінюються від 0 до 15 (рис. 2в). Максимальні значення 

спостерігаються на північному заході району (в межах Кременецьких гір). Крім того, 

високі значення приурочені до схилів річкових долин, особливо лівих приток р. Вілія. 



10 

Найменші ж значення LS-фактору властиві для відносно вирівняних ділянок, 

наприклад для терасованих поверхонь в долинах річок. У межах Шкроботівської 

сільської ради LS-фактор розподіляється також нерівномірно (рис. 1в), змінюючи 

значення від 0 на ділянках з крутизною схилів 0-3°, переважно на північному сході і 

заході та центральній частині території, до 3 у північно-західній і південно-східній 

частині сільської ради, де є підвищені елементи рельєфу і крутизна схилів становить 

8° і більше (до 30°). 

Серед факторів, які сприяють формуванню і поширенню ерозійних процесів, 

найважче оцінити рослинний покрив або С-фактор, особливо для великих територій. 

Тому найоптимальнішим є метод визначення C-фактору на основі NDVI. Для 

визначення NDVI нами використовувалися 29 супутникових знімків з LANDSAT 8 та 

Sentinel-2 на вегетаційні періоди (квітень-жовтень) 2015-2018 рр. Найвищі значення 

С-фактору на території Шумського району спостерігаються в центральній та 

північній частині району на ріллі (рис. 2г). Південна частина району має найменші 

значення С-фактору через домінування у структурі земельного фонду лісових 

насаджень. На території Шкроботівської сільської ради найнижчі значення С-фактору 

(рис. 1г) відповідають забудованим землям (центральна частина), а також лісу, 

чагарникам, сіножатям і пасовищам, які розміщені кількома масивами на півночі і 

півдні досліджуваної території. Максимальні значення С-фактору характерні для 

розораного ґрунту, який не захищений рослинністю. Також високим значенням  

С-фактору відповідають території, на яких вирощують сою та кукурудзу.  

За офіційними даними, на території Шумського району не впроваджуються 

протиерозійні заходи, тому фактор протиерозійних заходів прийнятий одиниці. 

Четвертий розділ «Моделювання розвитку ерозійних процесів за допомогою 

рівняння RUSLE» присвячений визначенню інтенсивності ерозійних процесів 

(потенційної небезпеки змиву ґрунту внаслідок ерозії) на локальному та районному 

рівні і використанню цих даних для вирішення проблем протиерозійного захисту 

угідь, водних об’єктів. 

Використовуючи шари з просторовим розподілом факторів рівняння RUSLE, за 

допомогою інструменту ArcGIS raster calculator шляхом інтегрування всіх факторів, 

які впливають на ерозійний процес, було укладено карту потенційних втрат ґрунту 

внаслідок ерозії у Шкроботівській сільській раді (рис. 3) та в Шумському районі 

Тернопільської області (рис. 4). Встановлено, що 63% земель досліджуваного району 

є еродованими. Середньорічні значення втрат ґрунту внаслідок ерозії по території 

району коливаються від 0 до 178,3 т/га. Розрахунки свідчать, що середньорічна втрата 

ґрунту з території району становить 12,6 т/га. Ці значення корелюються зі значеннями 

втрат ґрунтів в інших дослідженнях. Так, наприклад, W. Drzewiecki та ін. (2014) 

визначили, що в Малопольському воєводстві Польщі середньорічне значення втрати 

ґрунту внаслідок ерозії становить 23 т/га. Порівнюючи результати моделювання зі 

стаціонарними дослідженнями ерозійних процесів, які проводилися І.П. Ковальчуком 

(2013) в межах сусіднього Західного Поділля, можна побачити певну відповідність. В 

цих дослідженнях отримані значення втрат ґрунту внаслідок ерозії варіюють від  

0,005 т/га під картоплею, посадженою впоперек схилу, до 48,4 т/га під кукурудзою, 

посіяною вздовж схилу. Екстремальні показники сягають 156,8 т/га·рік. 
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Рис.3. Картограма потенційних втрат ґрунту Шкроботівської сільської ради 

внаслідок ерозії (т/га за рік) 

Ареали земель з найбільшою потенційною інтенсивністю прояву ерозійних 

процесів переважають у центрі та на півдні досліджуваної території. Найвищі 

значення потенційних втрат ґрунту просторово корелюються з землями, які не 

покриті рослинністю, з ріллею, з просапними культурами та з крутими схилами, 

приуроченими переважно до берегів річок і балок. Найнижчі значення відповідають 

залісненим ділянкам (рис. 3, 4). 

На території Шкроботівської сільської ради максимальні значення потенційного 

змиву спостерігаються в південно-західній частині, а також простягаються смугою з 

північного заходу на південний схід (рис. 3). Вони відповідають схиловим землям з 

високими значеннями крутизни схилів, які використовуються під ріллю. Мінімальні 

значення потенційного змиву ґрунту відповідають ґрунтам під лісом, а також 

забудованим землям. Визначено, що найбільший вплив на просторову диференціацію 

і розвиток ерозійних процесів ґрунтів Шумського району та Шкроботівської сільської 

ради мають фактори рельєфу та рослинності. 

Моделювання показало, що використання моделі RUSLE для оцінки просторової 

диференціації ерозії дозволяє не тільки обчислювати втрати ґрунту, але й визначити 

території з найбільшою небезпекою прояву ерозійних процесів. Встановлено такий 

розподіл ареалів з різною небезпекою прояву ерозійних процесів на території 

Шумського району (рис. 4): 1) з відсутньою небезпекою ерозії – 2,72 %; 2) з умовною 

небезпекою ерозії – 7,13 %; 3) зі слабкою небезпекою ерозії – 10,38 %; 4) з середньою 

небезпекою ерозії – 16,43 %; 5) з високою небезпекою ерозії – 27,65 %; 6) з дуже 

високою небезпекою ерозії – 35,69 %. 

Райони з відсутньою ерозійною небезпекою (потенційний змив до 0,5 т/га) 

розміщені в основному в долинах річок, в нижніх частинах схилів, а також на 

повздовжньо ввігнутих або плоских схилах різної експозиції. Ці ділянки 
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характеризуються найменшими ухилами (до 5°) та довжинами схилів (середнє 

значення 31 м). Ґрунти переважають лучні, чорноземно-лучні, лучно-болотні, ясно-

сірі та сірі опідзолені, темно-сірі та їх слабозмиті відміни. Майже всі землі цієї 

категорії вкриті лісом або чагарниками. Вони знаходяться переважно на півночі, а 

також територіально приурочені до долин річок, в першу чергу р. Вілія та її приток. 

 
Рис.4. Картограма потенційних втрат ґрунту Шумського району внаслідок 

ерозії (т/га за рік) 

Райони з дуже сильною ерозійною небезпекою (потенційний змив більше 20,00 

т/га) займають найбільшу площу – 19,46 тис. га. Землі цієї категорії розміщені по всій 

території району, крім півночі, проте найбільша їх концентрація – на південному 

заході. За місцезнаходженням землі цієї категорії належать до середніх чи нижніх 

частин схилів прямої чи ввігнутої форми профілю. Схили в преважній більшості 

теплої експозиції, в основному південної та південно-східної. Довжини схилів мають 
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середнє значення 85 м, що є близьким до значень попередньої категорії. Але за 

рахунок великих перепадів висот значення крутизни схилів сягають 13°. Тому змив 

ґрунту значний, у структурі еродованих ґрунтів більшу площу займають середньо- і 

сильнозмиті. Загалом тут переважають темно-сірі опідзолені, чорноземи опідзолені 

та чорноземи типові різних ступенів змитості. Землі цієї категорії повністю зайняті 

ріллею. Все це в комплексі і впливає на формування ареалів з дуже сильною 

ерозійною небезпекою.  

Отримані цифрові картографічні моделі використані нами при обґрунтуванні 

протиерозійних заходів (рис. 5). Вони повинні обов’язково використовуватися 

фахівцями-землевпорядниками при обґрунтуванні схем контурно-меліоративної 

організації території, при плануванні комплексу організаційно-господарських, 

лісомеліоративних, агротехнічних, інженерно-технічних заходів, спрямованих на 

захист земель від ерозії та забезпечення охорони ґрунтів, відтворення їх родючості. 

 
Рис.5. Картограма спроектованих протиерозійних заходів на території 

Шумського району  

Найнадійніший захист ґрунту від ерозії забезпечує застосування всіх груп 

заходів в єдиному комплексі, де вони взаємно доповнюють і підсилюють 

ґрунтозахисну дію кожного. Найкращим рішенням для досліджуваної території з 

великою площею орних земель на схилах та розчленованим рельєфом буде 

запровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної організації території 

землекористувань. При цьому структура земельних угідь і посівних площ, сівозмінні 

масиви, поля й робочі ділянки органічно вписуються у структуру природних 

ландшафтів шляхом поєднання або узгодження штучних лінійних рубежів із 

природними.  
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ВИСНОВКИ 

Виконане моделювання ерозійних процесів на локальному та районному рівнях 

дозволило зробити наступні висновки.  

1. У роботі обґрунтовано наукові засади й алгоритм дослідження 

поширення та інтенсивності розвитку ерозійних процесів, спровокованих дощовим 

стоком, на землях Середньоподільської височини. Доведено, що такі дослідження 

повинні виконуватися на двох рівнях – локальному (на рівні землекористування 

сільської ради, ОТГ) та регіональному (районному) і включати як польові 

рекогносцирувальні обстеження, так і математико-статистичне та геоінформаційно-

картографічне моделювання з використанням даних ДЗЗ, цифрових 

великомасштабних моделей рельєфу, ґрунтового покриву і його властивостей, 

проективного покриття поверхні рослинністю та верифікацію отриманих результатів. 

2. В результаті проведеного дослідження  доведено, що комплексне 

моделювання є одним з найважливіших інструментів вивчення ерозійних процесів, 

визначення їх інтенсивності та прогнозування розвитку, оцінювання ерозійної 

небезпеки земель, а також планування заходів з охорони ґрунтів. Значний розвиток і 

популярність моделювання процесів ерозії зумовлені тим, що воно, як метод 

наукового пізнання, має перевагу над іншими. Це порівняно невисока вартість робіт, 

можливість коректного дослідження складних процесів (таким є ерозія), невисока 

трудомісткість та оперативність отримання надійних оцінювальних показників.  

3. Використання матеріалів дистанційного зондування Землі значно 

полегшує і пришвидшує процес моделювання ерозії ґрунту. Доведено, що при 

вивченні ерозійних процесів на районному рівні найбільш придатними є ЦМР ALOS 

World 3D-30m, SRTM, які мають просторову роздільну здатність 30 метрів. На 

локальному рівні краще використовувати ЦМР, створену нами на основі 

векторизованого актуалізованого топографічного плану масштабу 1:2000. 

Супутникові знімки LANDSAT 8 та Sentinel-2 з просторовою роздільною здатністю 

30 м і 10 м відповідно використовувалися для вивчення рослинного покриву на 

районному рівні, обчислення вегетаційного індексу NDVI та фактору сівозміни. На 

локальному рівні ці супутникові знімки використовувалися для актуалізації даних 

при створенні карти землекористування Шкроботівської сільської ради і вже на її 

основі проводилися подальші розрахунки. Крім того, матеріали дистанційного 

зондування Землі необхідні для верифікації створених геоінформаційних моделей 

поширення ерозійних процесів на території району та сільської ради. 

4. Застосування ГІС у дослідженнях ерозії ґрунту розширюється через 

переваги об'єднання ГІС та моделі ерозії ґрунтів. По-перше, взаємодія можливостей 

ГІС з моделлю ерозії RUSLE забезпечує відносно швидкий аналіз та візуалізацію 

потенціалу ерозії ґрунтів. Це дозволяє моделювати ерозійні процеси при 

великомасштабних їх дослідженнях, в яких використовуються великі обсяги даних і 

які вимагають порівняно короткого часу обробки даних. Це все можливо тому, що 

ГІС мають просторову функцію, в ній можна виконувати прив'язку і просторові 

накладення, що не займає багато часу. По-друге, ГІС також дозволяє моделювати 

різні сценарії з різними змінними умовами землекористування та альтернативним 

управлінням у просторі та часі. Цей підхід дозволить оцінити можливі наслідки ерозії 
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ґрунту при зміні будь-якого фактору. Тому моделювання та аналіз всіх факторів 

доцільно проводити за допомогою сучасних ГІС-технологій.  

Базуючись на охарактеризованій методології, за допомогою програмного 

забезпечення ArcGIS та SAGA GIS було створено моделі факторів ерозії: ерозійності 

опадів, рельєфу, сівозміни, піддатливості ґрунтів до ерозії, ґрунтозахисних заходів. 

Визначено, що на просторову диференціацію ерозійних процесів ґрунтів 

Шкроботівської сільської ради найбільше впливають фактор рельєфу та сівозміни. 

Фактор ґрунту в основному відрізнявся тільки за рахунок вмісту гумусу, оскільки 

гранулометричний склад по всій території дослідження малозмінний, а 

водопроникність і структурність також змінювались не масштабно. Значення фактору 

ерозійної здатності дощу на досліджуваній території коливалися неістотно і впливали 

тільки на величину змиву, а не на його диференціацію. Фактор ґрунтозахисних 

заходів дорівнює одиниці і не впливав ні на розподіл потенційних втрат ґрунту 

внаслідок ерозії, ні на їх величину. Виявлено, що на території Шумського району 

найбільший вплив на розвиток і поширення ерозійних процесів мають, як і на 

локальному рівні, фактор рельєфу та сівозміни. При цьому більшу роль відіграють 

піддатливість ґрунтів до ерозії та ерозійність опадів. 

5. Важливим результатом виконаних досліджень є модель прогнозованої 

ерозії (потенційних втрат ґрунту), створена за допомогою інтегральної оцінки впливу 

спектру факторів ерозії. Проведені на території Шумського району дослідження з 

застосуванням методів математичного і геоінформаційно-картографічного 

моделювання ерозійних процесів свідчать, що ерозія ґрунтів є серйозною проблемою 

в цьому краї. Встановлено, що 63% земель Шумського району є еродованими. 

Середньорічні значення втрат ґрунту внаслідок ерозії по території району 

коливаються від 0 до 178,3 т/га. Аналіз створеної нами моделі дозволив виділити 

шість категорій земель з різною небезпекою прояву ерозійних процесів: з відсутньою, 

з умовно відсутньою, зі слабкою, з середньою, з високою та з дуже високою 

небезпекою ерозії. Ареали земель з найбільшою потенційною інтенсивністю прояву 

ерозійних процесів переважають у центрі та на півдні досліджуваної території.   

6. Моделювання ерозійних процесів за допомогою рівняння RUSLE для 

Шумського району з інтеграцією методів дистанційного зондування та ГІС дозволило 

як виявити ерозійно небезпечні ареали земель та укласти великомасштабну 

(М1:50000) карту ерозійної небезпеки земель цієї території, так і оцінити потенційну 

інтенсивність площинної ерозії, спровокованої зливовим стоком та обґрунтувати 

комплекс ґрунтоохоронних заходів. Використання створених геоінформаційних 

моделей допоможе проєктним організаціям та господарствам (землекористувачам)  

реалізувати комплекс протиерозійних заходів. Тому отримані оцінки ерозії ґрунтів та 

її просторового розподілу є передумовою забезпечення раціонального 

землекористування, охорони ґрунтів та управління землекористуванням в регіоні. 
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АНОТАЦІЯ 

Лук’янчук К. А. Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних 

процесів на локальному і районному рівнях. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ 

2020.  

Обґрунтовано наукові засади моделювання поширення і розвитку та 

прогнозування ерозійних процесів з використанням геоінформаційних технологій, 

даних ДЗЗ та польових досліджень. Доведено, що геоінформаційно-картографічне 

моделювання ерозійних процесів є обов'язковою складовою інформаційно-

аналітичного забезпечення раціонального землекористування. Такий підхід дає змогу 

виявити найбільш уразливі до ерозійних процесів ділянки. Створена карта 

інтенсивності ерозії ґрунтів (ерозійної небезпеки) є тим продуктом моделювання 

ерозійних процесів за допомогою Універсального рівняння втрат ґрунтів внаслідок 

ерозії та його модифікації (USLE/RUSLE), на якому повинне базуватися 

проектування і практичне впровадження комплексу протиерозійних і ґрунтозахисних 

заходів. Дослідження з використанням цього рівняння в нашому підході поєднуються 

з географічними інформаційними системами (ГІС), дистанційними методами 

зондування та польовими роботами для оцінки, відображення і прогнозування 

просторово-часових показників втрат ґрунту.  

Моделювання ерозійних процесів здійснювалося на локальному та 

регіональному рівні (в межах Шкроботівської сільської ради та Шумського району). 

В результаті визначено потенційні втрати ґрунту внаслідок ерозії та відображено 

основні фактори, що вплинули на них. Отримані дані свідчать, що ерозійні ризики 
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корелюють зі змінами кліматичних і топографічних градієнтів, а також ґрунтових 

характеристик водозбору та рис землекористування. Середньорічні потенційні втрати 

ґрунту на території Шумського району становлять 12,6 т/га за рік і коливаються в 

межах 0 до 176,3 т/га за рік. Базуючись на отриманих кількісних показниках 

потенціалу ерозійних процесів та укладених геоінформаційно-картографічних 

моделях ерозії, обґрунтовано комплекс протиерозійних заходів.  

Ключові слова: ерозія; ерозійні процеси; моделювання ерозійних процесів; ГІС; 

геоінформаційне моделювання; RUSLE; USLE. 
 

АННОТАЦИЯ  

Лукьянчук Е.А. Геоинформационное моделирования развития эрозионных 

процессов на местном и региональном уровнях. - Квалификационная научная 

работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.01 - «Физическая география, геофизика и геохимия 

ландшафтов». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН 

Украины, Киев, 2020.  

Обоснованно научные основы моделирования распространения, развития и 

прогнозирования эрозионных процессов с использованием геоинформационных 

технологий, данных ДЗЗ и полевых исследований. Доказано, что геоинформационно-

картографическое моделирование эрозионных процессов является обязательной 

составляющей информационно-аналитического обеспечения рационального 

землепользования. Такой подход позволяет выявить наиболее уязвимые к 

эрозионным процессам участки. Созданная с помощью Универсального уравнения 

потерь почв в результате эрозии и его модификации (USLE / RUSLE) карта 

интенсивности эрозии почв (эрозионной опасности) является тем продуктом 

моделирования эрозионных процессов, на котором должно базироваться 

проектирования и практическое внедрение комплекса противоэрозионных и 

почвозащитных мероприятий. Исследования с использованием этого уравнения в 

нашем подходе сочетаются с географическими информационными системами (ГИС), 

дистанционными методами зондирования и полевыми работами для оценки, 

отображения и прогнозирования пространственно-временных потерь почвы. 

Моделирование эрозионных процессов осуществлялось на локальном и 

региональном уровне (в пределах Шкроботовского сельсовета и Шумского района). 

В результате определены потенциальные потери почвы вследствие эрозии и 

отображены основные факторы, повлиявшие на них. Полученные данные 

свидетельствуют, что эрозионные риски коррелируют с изменениями климатических 

и топографических градиентов, а также почвенных характеристик водосбора и 

землепользования. Среднегодовые потенциальные потери почвы на территории 

Шумского района составляют 12,6 т/га в год и колеблются в пределах от 0 до 176,3 

т/га в год. Основываясь на полученных количественных показателях потенциала 

эрозионных процессов и геоинформационно-картографических моделях эрозии, 

обоснован комплекс противоэрозионных мероприятий. 
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Ключевые слова: эрозия почвы; эрозионные процессы; ГИС; 

геоинформационное моделирования; RUSLE; USLE. 
 

SUMMARY 

Lukianchuk K.A. Geoinformation modeling of development of erosion processes 

at local and regional levels. - Qualification scientific work on the rights of the manuscript.  

The thesis for the degree of the candidate of geographical sciences in the specialty 

11.00.01 Physical Geography, Geophysics and Geochemistry of the Landscape. – Kyiv 

National Taras Shevchenko University Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020.  

Mapping of erosion processes is a precondition for geoinformation and mapping 

ensuring of rational land use. It makes it possible to locate the areas most vulnerable to 

erosive processes. Creation of soil erosion intensity map (erosion hazard) is the final product 

of erosion processes modeling using the Universal Soil Loss Equation and Revised 

Universal Soil Loss Equation (USLE / RUSLE).  

In the first chapter of the dissertation analyzes the previous developments in the field 

of erosion studies, as well as the methods of modeling erosion processes, identified a number 

of advantages of USLE / RUSLE. RUSLE was chosen to model erosion due to its simplicity, 

wide use, and manageable data requirements. This equation is combined with geographic 

information systems (GIS) and remote sensing methods for estimating and displaying 

averaged soil loss due to erosion. A high-resolution soil maps, together with rainfall data, a 

digital elevation models ASTER GDEM, ALOS World 3D-30m, SRTM, satellite images 

from LANDSAT 8, Sentinel-2 and statistical information about study area created the input 

information for erosion modelling in GIS environment. 

In the second chapter, based on the world and domestic experience of erosion science, 

the optimal methods and methodical techniques are identified, which should be used to 

evaluate the influence of a range of factors on the spread and development of erosion. The 

advantage of the USLE / RUSLE model is that it takes into account more factors that play a 

dominant role in soil erosion processes, in particular, precipitation erosion (R-factor), soil 

properties (K-factor), terrain (LS-factor), vegetation cover (C-factor), anti-erosion measures 

(P-factor). 

In the third chapter models of factors that influence the formation and development of 

erosion processes are created. Modeling of erosion processes was carried out at the local 

and district level (of the Shkrobotivka village council and Shumsky district of Ternopil 

region). It is determined that the average long-term value of rainfall erosion in the studied 

area of the Shumsky district ranges from 500 to 535 MJ ∙ mm ∙ ha-1 ∙ h-1 ∙ month-1 from 

southeast to west, which is associated with the same spatial distribution of rainfall and 

features of atmospheric circulation. That is, the western and northwestern parts of the district 

are more erosion hazardous. The influence of soils on the development of erosion processes 

is manifested through their properties. The least erosion hazard is peat soils and soils on the 

eluvia of crystalline rocks, distributed mainly in the north of the district and in river valleys, 

as well as in the central part of the village of Shkrobotivka. Gray forest soils, which take a 

large proportion of the area's land, are most erosion-threatening, and are more commonly 

found in the western and northern parts of the Shkrobotivka Village Council. The influence 

of the topographic factor on the development of erosion processes was determined on the 
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basis of DEM. In the course of the study based on the relief characteristics and the 

hydrological network, the analysis shows that the SRTM and ALOS DEMs are more reliable 

and accurate than ASTER. The use of DEM, compared to vectorization of topographic 

maps, has greatly simplified and accelerated the modeling of erosion processes. On the 

territory of the Shumsky district the values of the topographic factor vary from 0 to 15. The 

maximum values are observed in the northwest of the district (within the Kremenets 

mountains). In addition, high values can be seen on the slopes of river valleys, especially 

the left tributaries of the Viliya River. The lowest values of the LS factor are typical for 

relatively flat areas, for example, for terraced surfaces in river valleys. Within the 

Shkrobotivska village council, the LS factor is also distributed unevenly, varying from 0 in 

sections with steep slopes of 0-3°, mainly in the northeast and west and central part of the 

territory, to 3 in the northwest and southeast of the village council where there are elevated 

relief elements and slope steepness is 8° or more (up to 30°). Investigating the impact of 

vegetation, it was found that high C-factor values, which correspond to the most erosion-

threatening areas, are observed in the central and northern parts of the arable land. The 

southern part of the district has the lowest C-factor values due to its dominance in the 

structure of the forest plantation land. On the territory of the Shkrobotivka village council, 

the C-factor values are characteristic of plowed soil that is not protected by vegetation, as 

well as for soils under soybean and corn. 

In the fourth chapter identifies the potential soil loss due to erosion and outlines the 

major factors that influenced them. Using the layers with the spatial distribution of the 

factors of the RUSLE equation, by integrating all the factors that influence the erosion 

process, a map of potential soil losses due to erosion was drawn up in the Shkrobotivka 

village council and in the Shumsky district of the Ternopil region. The average annual 

potential soil loss is 12.6 t / ha per year and ranges from 0 to 176.3 t / ha per year. The data 

obtained indicate that erosion risks change in line with changes in climate and topographic 

gradients, as well as soil characteristics of the catchment area. Areas of land with the highest 

potential intensity of erosion processes predominate in the center and south of the study 

area. The highest values of potential soil loss are spatially correlated with land not covered 

with vegetation, arable land, cropland and steep slopes, mainly confined to the banks of 

rivers and beams. The lowest values correspond to the afforested areas. On the territory of 

the Shkrobotivka village council, the maximum values of potential flushing are observed in 

the southwestern part, as well as extend from the northwest to the southeast. They 

correspond to slope lands with high slope values used for arable land. The minimum values 

of potential soil flushing correspond to soils under forest, as well as to built-up land. Based 

on the modeling of erosion processes, 6 categories of lands with different degree of erosion 

risk are identified in the territory of the Shumsky District. Based on the obtained quantitative 

indicators of the potential of erosion processes and the concluded geoinformation-

cartographic models of erosion, a complex of anti-erosion measures is substantiated for each 

of these categories. The best solution for the study area with a large area of arable land on 

the slopes and dismembered relief is to introduce soil-protective contour-reclamation 

organization of the entire land use area. 

Keywords: erosion; erosion processes; modeling of erosion processes; GIS; 

geoinformation modeling; RUSLE; USLE. 


