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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». – 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

Картографування ерозійних процесів є обов'язковою умовою 

геоінформаційно-картографічного забезпечення раціонального 

природокористування. Воно дає змогу виявити найбільш уразливі до ерозійних 

процесів ландшафтні системи. Створення карти інтенсивності ерозії ґрунтів 

(ерозійної небезпеки) є кінцевим продуктом моделювання ерозійних процесів 

за допомогою Універсального рівняння втрат ґрунтів внаслідок ерозії та його 

модифікації (USLE/RUSLE). Це рівняння в наших дослідженнях поєднується з 

географічними інформаційними системами (ГІС) і дистанційними методами 

зондування та польовими спостереженнями для оцінки і відображення 

усереднених показників втрат ґрунту внаслідок ерозії на локальному 

(місцевому) та регіональному рівнях.  

В першому розділі дисертаційної роботи проаналізовано попередні 

напрацювання у сфері фізико-географічних досліджень ерозійних процесів, а 

також методи моделювання їх географії і розвитку,  виявлено ряд переваг 

Універсального рівняння втрат ґрунту USLE/RUSLE над іншими моделями 

вивчення ерозійних процесів. 

У другому розділі на основі вивчення світового і вітчизняного досвіду 

досліджень ерозійних процесів визначено оптимальні методики і методичні 

прийоми, які доцільно застосовувати для оцінки впливу спектру факторів на їх 

поширення і розвиток. Перевага моделі USLE/RUSLE полягає в тому, що вона 

враховує більше факторів, які відіграють домінантну роль у процесах ерозії 
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ґрунту, зокрема, ерозійність опадів (R-фактор), властивості ґрунту (K-фактор),  

рельєфу (LS-фактор),  рослинного покриву (C-фактор) та протиерозійних 

заходів (P-фактор). 

У третьому розділі створено моделі факторів, які впливають на 

формування та розвиток ерозійних процесів. Моделювання ерозійних процесів 

здійснювалося на локальному та регіональному рівні (в межах Шкроботівської 

сільської ради та Шумського району Тернопільщини).  

Визначено, що середнє багаторічне значення ерозійності опадів на 

досліджуваній території Шумського району коливається від 500 до 535 МДж ∙ 

мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1 і збільшується з південного сходу на захід, що пов’язано з 

таким же просторовим розподілом кількості опадів та рисами атмосферної 

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

небезпечнішими. Цей тренд в розподілі значень ерозійності опадів 

простежується і на території Шкроботівської сільської ради. Проте через 

компактні розміри амплітуда коливань показника є незначною – ерозійність 

опадів змінюється від 502 до 506 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1. 

Проаналізовано також і те, як змінюється ерозійність дощів на території 

Шумського району протягом року. Найвищі значення простежуються у травні, 

червні та липні, які сумарно становлять половину ерозійності дощів за рік. Цей 

час є також і періодом весняно-літніх активних польових робіт у сільському 

господарстві, що сприяє підвищенню небезпеки розвитку ерозійних процесів. 

Найменша ерозійність дощів спостерігається у листопаді, грудні та лютому. 

Вплив ґрунтів на розвиток ерозійних процесів проявляється через їх 

властивості. Найменшу ерозійну небезпеку мають торфовища, чорноземи 

щебенюваті та дерново-підзолисті щебенюваті ґрунти, поширені переважно на 

півночі району і в долинах річок, а також у центральній частині с. Шкроботівка. 

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

займають велику частку (49,3 %) земель району, а на території Шкроботівської 

сільської ради частіше трапляються в західній та північній її частинах.  
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Визначення впливу топографічного фактору на розвиток ерозійних 

процесів здійснювалося на основі цифрових моделей рельєфу (ЦМР). У ході 

дослідження і врахування характеристик рельєфу та гідрографічної мережі 

встановлено, що цифрові моделі рельєфу SRTM та ALOS є надійнішими і 

точнішими, ніж ASTER. Найбільші абсолютну, відносну і середньоквадратичну 

похибки дає ЦМР ASTER, що в сукупності з іншими найгіршими показниками 

(найбільше максимальне додатне і від’ємне відхилення відміток поверхні, 

велика різниця з референтними висотами, найменший коефіцієнт кореляції між 

ЦМР ASTER і референтною ЦМР) робить цю модель найменш придатною для 

дослідження інтенсивності розвитку ерозійних процесів. Використання 

відзначених ЦМР, порівняно з векторизацією топографічних карт масштабу 

1:50000, значно спростило і прискорило моделювання ерозійних процесів. На 

території Шумського району значення топографічного фактору змінюються від 

0 до 15. Максимальні його значення спостерігаються на північному заході 

району (в межах Кременецьких гір). Крім того, високі показники можна 

побачити на схилах річкових долин, особливо лівих приток р. Вілія. 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, 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, а крутизна схилів 

становить 8° і більше (до 30°).  

При дослідженні впливу рослинного покриву на ерозію виявлено, що 

високі значення С-фактору, які відповідають найбільш ерозійно небезпечним 

ландшафтам, спостерігаються в центральній та північній частині району на 

ріллі. Південна частина району має найменші значення С-фактору через 

домінування у структурі земельного фонду лісових насаджень. На території 

Шкроботівської сільської ради максимальні значення С-фактору характерні для 
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розораного ґрунту, який не захищений рослинністю, а також для 

агроландшафтів під соєю та кукурудзою.  

Також визначено, як змінюється С-фактор на території Шумського району 

протягом вегетаційного періоду.  Найбільші значення, які відповідають 

найвищій ерозійній небезпеці, спостерігаються восени та весною, найменші – 

влітку.  

В четвертому розділі  визначено потенційні втрати ґрунту внаслідок ерозії 

та відображено основні фактори, що вплинули на них. Використовуючи шари з 

просторовим розподілом факторів рівняння RUSLE, шляхом інтегрування 

оцінок ролі усіх факторів, які впливають на ерозійний процес, було укладено 

карту потенційних ерозійних втрат ґрунту у Шкроботівській сільській раді та в 

Шумському районі Тернопільської області. Середньорічні потенційні втрати 

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

в межах від 0,0 до 178,3 т/га за рік. Отримані дані свідчать, що ерозійні ризики 

змінюються узгоджено зі змінами кліматичних і топографічних градієнтів, а 

також ґрунтових характеристик водозбору. 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.  

На території Шкроботівської сільської ради потенційний змив змінюється 

від 0,0 до 138,5 т/га на рік. Середнє значення змиву ґрунту внаслідок ерозії 

становить 23,2 т/га за рік. Максимальні значення потенційного змиву на 

території Шкроботівської сільської ради спостерігаються в південно-західній її 

частині, а також простягаються смугою з північного заходу на південний схід. 

Вони відповідають схиловим землям з високими значеннями крутизни схилів, 

які використовуються під ріллю. Мінімальні значення потенційного змиву 

ґрунту приурочені до ґрунтів під лісом, а також під забудованими землями. 
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Також обчислено і проаналізовано зміни потенційних втрат ґрунту за 

рахунок ерозії на території Шумського району протягом року. Визначено, що 

найбільш ерозійно-небезпечним сезоном в даній місцевості є весна, в цей 

період втрати родючого шару ґрунту внаслідок ерозії складають майже 

половину від річних. Щодо середньомісячного змиву, то встановлено, що  

найбільші його показники спостерігаються у березні, а найменші – у червні.  

За результатами моделювання ерозійних процесів, на території Шумського 

району виділено 6 категорій земель з різним ступенем ерозійної небезпеки. 

Встановлено такий розподіл цих категорій на досліджуваній території: 1) з 

відсутньою небезпекою ерозії – 2,72%; 2) з умовно відсутньою 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%. Базуючись на отриманих кількісних 

показниках потенціалу ерозійних процесів та укладених геоінформаційно-

картографічних моделях ерозії, для кожної з категорій ерозійнонебезпечних 

земель обґрунтовано комплекс протиерозійних заходів. Для земель з 

відсутньою небезпекою ерозії немає обмежень у виборі сільськогосподарських 

культур і технологій їх обробітку. Для земель з умовно відсутньою небезпекою 

ерозії рекомендується вносити органічні і мінеральні добрива для покращення 

властивостей ґрунту і компенсації шкоди, завданої ерозією. На землях зі 

слабкою ерозійною небезпекою  обробіток і посів доцільно здійснювати 

впоперек схилу, а також впроваджувати агротехнічні протиерозійні заходи.  

Такі ж рекомендації підходять і для земель з середньою ерозійною небезпекою, 

проте також до них варто додати внесення підвищених доз органічних добрив 

чи використання сидератів, смугове розміщення культур або застосування 

проміжних посівів, а найголовніше – мінімізувати частку просапних культур. 

На землях з високою небезпекою ерозії рекомендується застосування контурно-

меліоративної системи землеробства. А землі з дуже високою ерозійною 

небезпекою варто відвести під постійне залуження, вибірково – під заліснення 

чи створення гідротехнічних протиерозійних споруд. 
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Найкращим рішенням для досліджуваної території з великою площею 

орних земель на схилах та розчленованим рельєфом буде запровадження 

ґрунтозахисної контурно-меліоративної організації всієї території 

землекористування.  

Ключові слова: ерозія, ерозійні процеси, моделювання ерозійних процесів, 

ГІС, геоінформаційне моделювання, RUSLE, USLE. 

 

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. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. Taras Shevchenko 

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

2020. 

In this dissertation, the author explores the geoinformation modeling of 

development of erosion processes at local and regional levels. Mapping of erosion 

processes is a prerequisite for geoinformation and cartographic providing of rational 

nature management. It allows to identify a landscape systems most vulnerable to 

erosion processes. Creating a soil erosion intensity map (map of erosion hazard) is 

the end product of modeling erosion processes using the Universal Soil Loss 

Equation due to erosion and its modification (USLE / RUSLE). This equation is 

combined in our research with geographical information systems (GIS), remote 

sensing methods and field observations to estimate and display average soil loss due 

to erosion at local and regional levels. 

Introductory remarks to the current scientific investigation are intended to 

explain the significance of the study, that is outlines the importance of the topic and 

provide necessary background information: thesis’s aims, research questions, 

contributions, objectives and findings. 
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In the first chapter of the dissertation the author has analyzed the previous 

researches in the field of erosion studies, methods of modeling of the erosion 

processes. Also advantages of the Universal soil loss equation USLE / RUSLE over 

other models of erosion processes is revealed. 

In the second chapter author has identified the optimal methods and methodical 

techniques, which on the study of the world and domestic experience of erosion 

science are based, that are appropriate for assessing the impact of a factors spectrum 

on the spread and development of erosion. The USLE / RUSLE model has many 

advantages.  USLE / RUSLE takes into account more factors, that play a dominant 

role in soil erosion processes, in particular, the rainfall-runoff erosivity (R-factor), the 

soil erodibility (K-factor), the topographic factor (LS-factor), which include slope 

length and slope steepness, the cover-management (C-factor) and erosion control 

practice (P-factor). After the introduction and analyze methods of modeling of 

erosion processes, geographical characteristics of study areas is present. 

In the third chapter models of factors that affect the formation and spread of 

erosion processes was created. Modeling of erosion processes was made at the local 

and regional level (in the Shkrobotivka village council and the Shumsk district of 

Ternopil region).   

It is determined that the average value of rainfall erosion in the study area of the 

Shumsk district ranges from 500 to 535 MJ ∙ mm ∙ ha-1 ∙ h-1 ∙ year-1 and increases 

from southeast to west.  This is associated with the same spatial distribution 

precipitation and atmospheric circulation. Find out that the western and northwestern 

parts of the district have most erosion hazard. This trend in the distribution of rainfall 

erosion values is also observed in the territory of the Shkrobotivka village council. 

However, due to the compact size, the diapason of the values is negligible - rainfall 

erosion varies from 502 to 506 MJ ∙ mm ∙ ha-1 ∙ h-1 ∙ year-1. 

The author analyzed how rainfall erosion changes throughout the year in the 

Shumsk district. The highest values are observed in May, June and July, which 

together make for half of the rainfall erosion during the year. This time is also a 

period of spring and summer active field work in agriculture, which promote to the 
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increased risk of erosion processes. The least rainfall erosion is observed in 

November, December and February. 

The impact of soils on the development of erosion processes is revealed through 

their properties. The least erosion hazard has of peatlands, gravelly chernozems and 

sod-podzolic soils, which distributed mainly in the north of the district, in river 

valleys and in the central part of the Shkrobotivka village. The most erosion-

hazardous are gray forest soil, which occupy a large part (49,3 %) of the district, and 

are more commonly found in the western and northern parts of the Shkrobotivka 

village council. 

The impact of the topographic factor on the development of erosion processes 

on the basis of digital elevation models (DEM) was determined. The study, based on 

the relief characteristics and the hydrographic network, found that the SRTM and 

ALOS DEMs are more reliable and accurate than ASTER GDEM. The largest 

absolute, relative, and root mean square errors are given by the ASTER GDEM.  

ASTER GDEM has the worst indices: the largest maximum positive and negative 

absolute height deviation, the largest difference with the reference heights, the 

smallest correlation coefficient between the ASTER GDEM and the reference model. 

It can be assumed that ASTER GDEM is not suitable for the study of the intensity of 

the development of erosion processes. The use of SRTM and ALOS DEMs, 

compared with the vectorization of topographic maps of scale 1: 50000, greatly 

simplified and accelerated the modeling of erosion processes. On the territory of the 

Shumsk district the values of the topographic factor vary from 0 to 15. Maximum 

values of the topographic factor are observed in the northwest of the district (the 

Kremenets mountains). In addition, high rates can be seen on the slopes of river 

valleys, especially the left tributaries of the Viliya River. The lowest values of the 

topographic factor are typical for relatively flat areas, for example, for terraced 

surfaces in river valleys. In the Shkrobotivka 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 
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southeast of the village council, where there are elevated relief elements and slope 

steepness of 8 ° or more (up to 30 °). 

In the study of the impact of vegetation on erosion was identify that high  

C-factor values, which accord to the most erosion-hazardous landscapes, 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 dominance in the structure of the forest 

plantation. The maximum C-factor values on the territory of the Shkrobotivka village 

council are characteristic for land that is not protected by vegetation, as well as for 

agricultural landscapes under soybean and corn. 

It also calculates how the C-factor changes on the territory of the Shumsk 

district during the growing season. The highest values, which correlate with the 

greatest erosion risk, are observed in the autumn and spring, the smallest - in the 

summer. 

In the fourth chapter the potential soil loss due to erosion is identified and the 

major factors that affected them is summarized. Using layers with the spatial 

distribution of the factors of the RUSLE equation, by integrating estimates of the role 

of all the factors affecting the erosion process, a map of potential soil erosion in the 

Shkrobotivka village council and in the Shumsk district of Ternopil region was made. 

The average annual potential soil loss in the territory of the Shumsk district is 12.6  

t / ha per year and ranges from 0.0 to 178.3 t / ha per year. The obtained data indicate 

that erosion risks are changing in line with changes in climatic 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 and steep slopes, mainly confined to the 

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

In the territory of the Shkrobotivka village council, the potential soil loss due to 

erosion varies from 0.0 to 138.5 t / ha per year. The average value of soil erosion due 

to erosion is 23.2 t / ha per year. The maximum values of potential soil loss due to 

erosion in the territory of the Shkrobotivka village council are observed in the 
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southwestern part of it, and also extend the strip from the northwest to the southeast. 

They correspond to slope lands with high slope values used for arable land. Minimal 

values of potential soil loss due to erosion correspond to soils under forest, as well as 

to built-up land. 

Changes in potential soil loss due to erosion in the Shumsk district during the 

year were calculated and analyzed. It is determined that the most erosive and 

dangerous season in the area is spring, during this period the loss of fertile soil due to 

erosion is almost half of the annual. Regarding the average monthly soil loss, the 

largest is observed in March and the smallest is observed in June. 

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

degree of erosion risk are allocated in the territory of the Shumsk district. The 

following distribution of these categories in the studied territory was established:  

1) with no risk of erosion - 2,72%; 2) with conditionally no risk of erosion - 7.13%; 

3) with low risk of erosion - 10,38%; 4) with the average risk of erosion - 16,43%; 5) 

with high risk of erosion - 27,65%; 6) with a very high risk of erosion - 35,69%. 

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 has been substantiated for each of the categories of erosion-

hazardous lands. For lands with no risk of erosion there are no restrictions on the 

choice of crops and technologies for their cultivation. For lands with conditionally no 

erosion risk, it is recommended to apply organic and mineral fertilizers to improve 

soil properties and to compensate for the damage caused by erosion. On lands with 

low erosion risk, it is better to carry out cultivation and sowing across the slope and 

to carry out agrotechnical anti-erosion measures. The same guidelines are applicable 

to lands with moderate erosion risk, but they should also be supplemented with 

increased doses of organic fertilizers or use of green manure, strip placement of 

crops, or use of intermediate crops, and most importantly, minimize the share of 

croplands. On lands with high risk of erosion it is recommended to use contour-

reclamation system of agriculture. And lands with a very high erosion risk should be 
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taken under permanent cover, selectively - under afforestation or construction of 

hydrotechnical anti-erosion structures. 

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. 
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ВСТУП 

 

Конкурентною перевагою розвитку сільського господарства в Україні є 

сприятливі агроекологічні умови. Родючі чорноземні ґрунти, які поширені на  

більш, ніж половині ріллі в Україні, розманітність кліматичних зон і відповідні 

режими температури й вологості створюють сприятливі умови для 

вирощування широкого спектру сільськогосподарських культур. Проте з часом 

ґрунти втрачають свою природну родючість внаслідок нераціонального 

використання і розвитку ерозії та інших деградаційних процесів. Ерозія впливає 

не лише на родючість ґрунтів. Внаслідок руйнування ґрунтового покриву 

знижується біотична продуктивність біосфери, порушуються процеси колообігу 

хімічних елементів у геосистемах та їхній баланс. Часто ерозія є основним 

чинником забруднення поверхневих вод, погіршення геоекологічих умов. 

Ерозія завдає збитків не лише сільському господарству, але і 

навколишньому середовищу загалом. Постає загроза якісному виконанню 

ґрунтом своїх біосферних функцій. Крім того, ерозія може вважатися головним 

чинником дестабілізації стану ландшафтів, внаслідок якої збіднюється видовий 

склад і спрощується структура геосистем [194]. Площинна ерозія є однією з 

ознак порушення стійкості ландшафтів [121]. Все це зумовлює посилення уваги 

до проблем ведення сучасного землеробства, обґрунтування ґрунтозахисних та 

водоохоронних заходів, розроблення програм збереження і відновлення 

потенціалу родючості земель, захисту русел річок і водосховищ від замулення. 

Актуальність теми дослідження. Щоб визначити ступінь і масштаби 

проблем ерозії ґрунтів, необхідно виконати кількісну оцінку, яка передбачає 

використання двох критеріїв: 1) за фактичною еродованістю ґрунтового 

покриву; 2) за потенційною небезпекою ерозії при певному рівні ймовірності дії 

факторів ерозії [176]. Але складність змінних робить точну оцінку або прогноз 

ерозії досить проблемним завданням.  

Останні досягнення у геопросторових інформаційних технологіях 

доповнили вже наявні методи дослідження ерозії ґрунту, чим забезпечили 

ефективність методів контролю, аналізу та управління земельними ресурсами. 
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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 ґрунту внаслідок ерозії в 

нашій країні була зроблена на результатах двох 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 [112] оцінено обсяг 

ерозії в 760 млн. тон. Тим не менше, регіони України обмежені браком таких 

даних, оскільки фактичні вимірювання втрати ґрунту є рідкістю.  

За даними Держгеокадастру [213], в Україні площа сільськогосподарських 

угідь, які піддались впливу водної ерозії, становить 13,3 млн. га, з них 4,5 млн. 

га із середньо- та сильнозмитими ґрунтами, у тому числі 68 тис. гектарів 

повністю втратили гумусовий горизонт. 

Очікувано, що і Шумський район, провідною галуззю господарства якого 

було і залишається землеробство, зіткнувся з вищезгаданими проблемами. 

Поширення родючих ґрунтів, з одного боку,  тривале їх використання, з іншого, 

зумовили розвиток і значне поширення ерозійних процесів. Значні 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 стає 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, практична відсутність 

природної рослинності, інтенсивне сільськогосподарське використання земель 

у комплексі призвели до активізації процесів ерозії ґрунту. Надзвичайно 
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інтенсивними вони є на орних землях. Ерозія ґрунту є серйозною регіональною 

проблемою і потребує належної уваги та різномасштабних досліджень.  

Зв’язок 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: теми «Концепція електронного 

геоекологічного атласу річково-басейнової системи як інструменту 

моніторингу та управління природокористуванням за басейновим принципом» 

(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. 

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. 

Метою роботи є моделювання поширення та потенціалу й інтенсивності 

розвитку ерозійних процесів  і впливу на них природних та антропогенних 
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чинників як інформаційно-аналітичної основи для обґрунтування комплексу 

протиерозійних заходів на локальному і регіональному рівні. 

Для досягнення мети були поставлені 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. 

Методи 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 широко 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.  

Матеріали дослідження. В основу роботи лягли побудовані нами векторні 

цифрові карти для території Шкроботівської сільської ради та Шумського 

району, які були актуалізовані за космічними знімками високого просторового 

розрізнення (Landsat 8 та Sentinel 2). В роботі використані власні матеріали 

рекогносцирувальних та уточнювальних польових досліджень. Дані про 

структуру земельного фонду та ґрунтовий покрив, картографічні матеріали 

отримані від територіальних органів Держгеокадастру, багаторічні кліматичні 

дані – з метеостанцій Тернопільської, Львівської, Рівненської та Хмельницької 

областей. Також використовувались матеріали ДЗЗ. 

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. 
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набули подальшого розвитку 

• методичні засади геоінформаційного моделювання ерозійних процесів на 

локальному і регіональному рівні. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені практичні 

рішення використовуються і можуть бути використані: 

• 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, Додаток В) 

Розроблені пропозиції протиерозійних заходів впроваджувалися у 

виробничий процес в частині проектних пропозицій щодо заліснення 

еродованих земельних ділянок при впорядкуванні урочища «Тури» (Довідка 

№534 від 31.10.2019 р., Додаток Г). 
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Особистий внесок здобувача. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи, отримані автором, 

опубліковані в 5 одноосібних працях [155, 166, 167, 169, 171] та 1 у 

співавторстві [141]. Зокрема: у праці [167] авторка проаналізувала різні способи 

моделювання водної ерозії; в науковій статті [169] здійснено оцінку впливу 

рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях 

Поділля; в роботі [171] виявлено недоліки і переваги застосування показника 

NDVI при визначенні небезпеки прояву площинної ерозії; у праці [141] 

проаналізовано придатність різноманітних ЦМР, створених за даними ДЗЗ, для 

моделювання ерозійних процесів; в наукових статтях [155, 166] 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 роботи. 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 охорона земель в Україні: 

сучасний стан, європейські перспективи» (Київ, 2016 р.); 
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• 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.) та засіданнях семінару кафедри геодезії та картографії (Київ, 2018-2020 рр.). 

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 наукові статті в інших виданнях, 9 – у збірниках 

матеріалів конференцій. 

Обсяг і 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.  
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

ПОШИРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

1.1. Аналіз рівня вивчення проблеми моделювання ерозійних процесів  

Ерозійні процеси, їх розвиток та вплив на ландшафти, а також способи 

запобігання шкоді внаслідок ерозії в тій чи іншій мірі цікавили людство від 

початку інтенсивного обробітку землі. Оскільки до втручання людини існувала 

природна ерозія, яка ніколи на набувала планетарних масштабів і величина якої 

не переходила критичну межу, то баланс речовин у ландшафтах був 

оптимальний – ерозія зрівноважувалась утворенням ґрунту. Але інтенсивність 

ерозійних процесів значно зросла при втручанні людини в геосистему. 

Спочатку, коли земельна ділянка переставала задовольняти потреби місцевого 

населення, вони переходили на іншу ділянку. Проте згодом населення зростало 

і вільних територій, придатних для освоєння, ставало все менше.  

З початку ХХ ст. проводиться чимало досліджень, публікується безліч 

наукових праць, які присвячені ерозії. Великий внесок у її вивчення здійснили 

С. С. Соболєв, М. І. Маккавєєв [136, 232], М. М. Заславський  [128, 129],  

Д. Л. Арманд, Г. І. Швебс [226, 227], Г. В. Бастраков [109], Р. С. Чалов [232],  

Г. О. Ларіонов [150], М. К. Шикула [230],  М. С. Кузнєцов, І. П. Ковальчук [133, 

138, 139, 140],  О. О. Світличний [195, 196, 200], С. Г. Чорний, С. Ю. Булигін 

[112],  та ін.  

Методи визначення втрат ґрунту від ерозії розробляли М. М. Заславський, 

С. Ю. Булигін, В. В. Медвєдєв, М. С. Кузнєцов, Г. І. Швебс [226, 227],  

О. О. Світличний [195], І. П. Ковальчук [138], С. С. Соболєв, Ц. Є. Мірцхулава 

[162, 163], Г. П. Сурмач [214], О. Г. Тарарико [132].  

Л. Ф. Литвин в останніх роботах (2002) займався вивченням географічних 

закономірностей територіального розподілу і мінливості основних факторів і 

процесів ерозії. Особливу увагу вчений приділяв дослідженням ролі рельєфу як 

основного фактору ерозії ґрунтів.  
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Г. І. Швебс є одним з засновників ерозієзнавства та ландшафтознавчого 

підходу до дослідження ерозії, теоретичне обґрунтування якого було дано ним 

в монографії «Теоретичні  основи ерозієзнавства» [226] і в подальшому 

розвинуто в наступних статтях і монографіях. Проте також він одним з перших 

в Україні побачив нові можливості, що відкриваються геоінформаційними 

системами (ГІС) і технологіями в ерозієзнавстві. Під керівництвом Г. І. Швебса 

в цьому напрямку працювали такі вчені, як Ф. М. Лисецький, О. О. Світличний 

та С. Г. Чорний [195, 196, 202]. Крім того застосуванням ГІС при вивченні 

ерозії займаються вітчизняні дослідники О. С. Мкртчян [172], М. В. Куценко 

[147, 148], Т. С. Ямелинець [234, 235], М. Д. Волощук [114],  І. П. Ковальчук 

[138], С. П. Позняк [184, 185], О. Р. Зубов [132], С. Ю. Булигін [111, 112],  

В. І. Бураков [113],  М. К. Шикула [230],  О. Г. Тараріко [217]. 

Теоретичні та практичні аспекти охорони ґрунтів та впровадження 

протиерозійних ґрунтозахисних заходів детально розроблені в працях  

М. М. Заславського [128, 129],  М. І. Лопирєва [153],  

Ф. М. Лисецького, В. В. Медведєва, М. С. Кузнєцова [145, 146],  Г. П. 

Глазунова [146], О. Г. Тараріко, М. В. Куценка [147, 148]. Протиерозійне 

впорядкування агроландшафтів останнім часом набуло популярності і детально 

обґрунтовано в роботах О. Г. Тараріко [132, 216, 217], С. Ю. Булигіна [112],  

А. Б. Ачасова, М. К. Шикули [230] та ін. Питання контурно-меліоративної 

організації території сільськогосподарських землекористувань розглядаються у 

проєктах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь. З вчених ці питання вивчали Д. С. Добряк 

[123],  О. П. Канаш [134],  І. Р. Карплюк, А. М. Третяк [221], М. А. Хвесик,  

М. К. Шикула, М. Д. Гродзинський, Г. І. Швебс та ін. Вони досліджували 

способи збереження ґрунтів, їхньої продуктивності, боротьби з деградаційними 

процесами засобами контурно-меліоративної організації території, створення 

стійких агроландшафтів. 

Особливості ерозійних процесів в умовах західного регіону України 

досліджували такі вчені, як Й. І. Пасулько (1967), П. М. Нагірний (1977),  
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І. П. Ковальчук (1981, 1992, 1997, 2013), О. І.Болюх, М. Г. Кіт, Я. С. Кравчук 

(1976), М. Д. Волощук (2005, 2008, 2014), Т. С. Ямелинець (2007) та інші. 

Моделювання ерозійних процесів за допомогою Універсального рівняння 

втрат ґрунту та Модифікованого універсального рівняння втрат ґрунту 

USLE/RUSLE на території України займалися Т. С. Ямелинець [234, 235], В. І. 

Пічура [183],  О. Мкртчян [172], О. Г. Тараріко [216]. Математичне 

моделювання при вивченні довкілля застосовує В. М. Самойленко [193, 194]. 

Визначення кількісних закономірностей впливу факторів ерозії ґрунтів на 

її інтенсивність дало змогу оцінювати і прогнозувати потенційний змив ґрунту 

внаслідок ерозії. Значних успіхів в цьому на основі великого обсягу 

експериментальних даних добилися американські вчені, створивши 

Універсальне рівняння втрат ґрунту [100]. Важливим кроком було створення 

логіко-математичної модель змиву [227], яка, по суті, відкрила в колишньому 

СРСР новий напрямок математичного моделювання, розрахунку та прогнозу 

водної ерозії ґрунтів. Частково під впливом американської школи, частково – 

логіко-математичної моделі змиву згодом були створені моделі ерозійних втрат 

ґрунту Г. П. Сурмачем [214], В. Д. Івановим, І. К. Срібним [211] та ін.   

Г. О. Ларіонов [150], беручи за основу універсальне рівняння для 

прогнозування потенційного змиву ґрунту внаслідок ерозії, яке включає 

ерозійний індекс опадів, ерозійний потенціал рельєфу та еродованість ґрунтів, 

доопрацював його для застосування в умовах Східної Європи. При цьому він 

зробив наголос на основних розрахункових характеристиках: ерозійному 

потенціалі опадів, розрахунку кінетичної енергії дощу, його тривалості та 

інтенсивності і змиві ґрунту [120].  

Універсальне рівняння втрат ґрунту (USLE) є одним з найпоширеніших, 

проте його використання в інших умовах потребувало виправлень, доповнень. 

Виникло багато модифікацій, найвідомішими є RUSLE [77] і MUSLE [98]. На 

цей час моделювання ерозії в США та Європі досягло рівня автоматизму. 

Дослідження ерозійних процесів на основі USLE зараз активно проводяться в 
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країнах Африки та Азії [1, 7, 30, 34, 35, 39, 81, 86, 89, 90, 103, 215]. Це тільки 

підкреслює актуальність проведення даного дослідження. 

Багато вчених досліджували фактори, які впливають на формування та 

розвиток ерозійних процесів. Існує значна кількість літератури про ерозійність 

дощів для території Східної Європи. Серед них варто вказати на праці  

K. Banasik і D. Górski [12, 13], K. Banasik та ін. [11], P. Licznar і M. Rojek [53], 

A. Baryła [15], P. Demczuk [28, 29], J. Święchowicz [84] в Польщі, A. Malíšek 

[55], M. Šúri та ін. (2002) [83] у Словаччині і M. Janeček та ін. [47, 48], M. Hanel 

та ін. (2016) в Чехії [42]. Для розрахунку EI30 потрібні дані про інтенсивність 

опадів протягом всієї тривалості дощу, які часто відсутні для багатьох регіонів 

світу, де кількість опадів фіксується тільки за щоденним вимірюванням. Тільки 

деякі дослідження в Європі оцінили R-фактор безпосередньо з таких даних, 

включаючи дослідження в Словенії [58], в Іспанії [5], у Швейцарії [56] та у 

Німеччині [36]. Таким чином, існує потреба знайти спосіб обчислення  

R-фактора за обмеженим набором даних. Запропоновано спрощені методи 

розрахунку ерозійності дощу, які базувалися на використанні щоденних даних 

[104], щомісячних [6, 76, 105] або річної кількості опадів [19, 54, 76, 105]. Проте 

більшість методів розрахунку R-фактора обмежуються регіонами, для яких 

вони були розроблені. Тому для даного дослідження доступність даних є не 

менш важливою як здатність використовувати або адаптувати певну модель до 

умов досліджуваного регіону. 

Дані про рельєф є важливими для оцінки інтенсивності ерозії ґрунту.  

Джерело таких даних – топографічні карти або цифрові моделі рельєфу (ЦМР). 

Питання роботи з ЦМР, застосовування їх в геоморфологічних дослідженнях, в 

тому числі і для  моделювання ерозійних процесів, вивчалося протягом 

останніх трьох десятиліть (J. F. O'Callaghan, D. M. Mark, L. E. Band, S. K. Jenson, 

I. D. Moore, H. Mitasova [61, 62], J. Hofierka [44], I. V. Florinsky, J. P. Walker. і  

G. R. Willgoose. [95]). Результати  досліджень свідчать, що різна роздільна 

здатність ЦМР дозволяє отримати характеристики рельєфу з різною точністю 

[41]. Як правило, ЦМР з нижчою роздільною здатністю призводять до більших 
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похибок у відображенні морфології рельєфу, його висотних відміток [21, 40, 

50]. Не відображаються короткі, круті схили та інші дрібні місцеві риси 

рельєфу, що зумовлює збільшення довжини схилів та площі субводозборів, а 

отже впливає на поширення та інтенсивність розвитку ерозії. Останні 

дослідження стосуються моделювання земної поверхні у країнах Азії (Китай, 

Індія, Філіппіни) [46, 78, 92], Африки (Гана, Марокко) [14, 37] й Америки 

(Мексика) [22], які часто зазнають впливу небезпечних гідрологічних та 

ерозійних процесів. В цих роботах також порівнюються глобальні ЦМР (SRTM, 

ASTER та ALOS) та робиться оцінка їх точності.   

Моделювання та аналіз рельєфу за допомогою геоінформаційних засобів є 

традиційним напрямом досліджень науковців геоморфологічної наукової 

школи Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, передусім  

І. Г. Черваньова [224] та С. В. Кострікова. Застосування ЦМР для моделювання 

водної ерозії в Україні досліджували такі вчені, як   

Ю. М. Дмитрук, В. Р. Черлінка [225], І. П. Ковальчук [140], О. С. Мкртчян 

[172]. Можливість використання ЦМР в Україні досліджували  

О. О. Світличний [155],  А. А. Постельняк [187], М. Т. Процик,  

Х. В. Бурштинська, А. Д. Смалійчук [208], В. Р. Черлінка [225],  

В. І. Зацерковний [130], Д. В. Свідзінська [199] та ін. Більшість вчених  

аналізували придатність застосування і точність ЦМР на основі SRTM та 

ASTER для різних частин території в межах України [187, 199, 208]. Проте 

дуже мало досліджень, присвячених аналізу можливостей ЦМР ALOS, яка не 

так давно з’явилася у відкритому доступі. Тому важливим завданням є 

апробація цих відкритих ЦМР для території України та визначення 

можливостей їх застосування у моделюванні ерозійних процесів.  

Останні роки активно здійснюється дослідження можливостей 

використання NDVI при обчисленні впливу рослинності (С-фактору) та 

прогнозуванні ерозійної небезпеки вченими, які досліджують ерозію в країнах 

Африки та Азії. Серед них варто відзначити наступні: H. G. Abdo та  

R. M. Hassan [1], А. А. Al-Аbadi та ін. [3], A. M. De Asis і К. Omasa [23],  
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R. J. Patil і S. K. Sharma [70], E. Symeonakis і N. Drake [85], G. Wang та ін. [97], 

A. A. Zaeen [106]. Здебільшого сучасні роботи базуються на працях De Jong  

[24, 25, 74] і J. M. Van der Knijff, R. Jones, L. Montanarella [93, 94], які 

використовували і ми. Крім цього, деякі вчені шукають способи адаптувати ці 

методи до своєї території, вводять відповідні коефіцієнти і т.д. 

Значна кількість робіт пов’язана з дослідженням впливу вмісту гумусу, 

гранулометричного складу, водостійкості ґрунтових агрегатів на процеси змиву 

внаслідок ерозії. Серед них варто відзначити праці М. М. Заславського [111],  

Ц. Є. Мірцхулави [162], Г. І. Швебса [226, 227], М. К. Шикули [230] та ін.  

 

1.2. Існуючі підходи до моделювання ерозійних процесів 

В цьому розділі розглянемо науково-методичні засади моделювання 

ерозійних процесів. Методи досліджень прояву водної ерозії ґрунтів можна 

розділити на: методи оцінки величини ерозії (ерозійних втрат ґрунту) і методи 

вивчення наслідків її прояву – еродованих ґрунтів, впливу на водні та інші 

об’єкти. У першу групу входять польові, картографічні і геоінформаційні 

методи. Другу групу методів досліджень еродованих ґрунтів складають 

порівняльно-географічні, стаціонарні, балансові, дистанційні і, як і в першій 

групі, картографічні та геоінформаційні методи [202]. 

Одним з найбільш надійних способів оцінювання інтенсивності 

поверхневого змиву є дослідження на стокових майданчиках. Сутність 

визначення величин стоку і змиву ґрунту зводиться до вимірювання витрат 

води та встановлення її каламутності на вході в стокоприймальний пристрій. 

Цей метод є ефективним, однак вимагає значних матеріальних затрат і 

спеціального відведення частини земель під стокові майданчики. Також його 

неможливо використовувати для великих площ. З цією метою доцільно 

використовувати моделі поширення ерозії [125].  

Моделювання є одним з найважливіших інструментів вивчення ерозійних 

процесів, визначення та прогнозування їх інтенсивності, оцінювання ерозійної 

небезпеки земель, а також планування заходів з охорони ґрунтів [167]. Чималий 
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розвиток і значне поширення моделювання процесів ерозії у фізичній географії 

можна пояснити тим, що воно, як метод наукового пізнання, має певні 

переваги. Вигідно вирізняє моделювання серед інших методів порівняно 

невисока вартість робіт, можливість коректного дослідження багатофакторних 

процесів (до яких належить ерозія), невисоку трудомісткість і зручність 

виконання дослідницьких робіт [167]. 

Згідно з В. М. Самойленком [193], під природничо-географічним 

моделюванням варто розуміти дослідження структури, динаміки та стану, 

зокрема стійкості, природних геосистем, зв’язків та процесів всередині них, між 

ними та із зовнішнім середовищем за допомогою природно-географічних 

моделей. Моделювання ерозійних процесів можна вважати підвидом 

природничо-географічного. 

Моделювання є одним з основних методів пізнання, при якому вивчення 

реальної системи чи процесу ведеться через вивчення його замінника, який і 

називається моделлю [202]. Результати, отримані у процесі такого вивчення, за 

певними правилами переносяться на реальний об’єкт. В нашому випадку 

застосовувалися математико-статистичні і геоінформаційно-картографічні 

моделі ерозії ґрунтів. Під час моделювання ерозійних процесів реальний 

механізм ерозії та вплив на неї зовнішніх факторів замінюються на їх фізичні, 

математичні і знакові аналоги, які й підлягають вивченню [167]. 

Розрізняють фізичне, математичне та імітаційне моделювання ерозії. 

В основі фізичного моделювання ерозії лежить фізична подібність 

ерозійних процесів та їх модельних аналогів. Тобто, фізичні явища і 

закономірності, що лежать в основі відповідної моделі, мають бути подібними 

до фізичних явищ і закономірностей, які лежать в основі реальних ерозійних 

процесів [162]. На сьогоднішній день накопичено значний досвід 

лабораторного та натурного фізичного моделювання, зокрема для дослідження 

ударної дії крапель дощу на ґрунт, процесів краплинної ерозії  і змиву ґрунту з 

використанням штучного дощування (W. D. Ellison, 1944, 1947; R. S. Palmer, 

1963; В. С. Федотов, 1980; І. С. Константинов, 1987; А. Б. Лавровський та ін. 
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[149]; Ц. Є. Мірцхулава [162]; Г. І. Швебс [227]; В. В. Сластіхін [206];  

Ю. П. Сухановський [215]; І. П. Ковальчук [138];), для дослідження 

протиерозійних властивостей ґрунтів з використанням гідравлічних лотків 

різної конструкції (Ц. Є. Мірцхулава [162]; М. С. Кузнєцов [145]), методів 

штучного дощування (М. І. Ігошин, 1984; О. О. Світличний та ін., 2002;  

Г. І. Швебс [227]; І. П. Ковальчук [138]) та розмиву ґрунту горизонтальним 

струменем води з заданими характеристиками (Г. В. Бастраков [109]) [167]. 

В основі математичного моделювання ерозії лежить використання 

математичних виразів в ролі замінника реального ерозійного процесу. 

Математичні моделі ерозії у формалізованому вигляді показують істотні (з 

погляду поставленої мети) взаємозв’язки між складовими частинами ерозійного 

процесу або між чинниками ерозії та відповідними ерозійними явищами [167]. 

У світі на теперішній час створено багато математичних моделей, які 

використовуються або рекомендуються до використання для розрахунку 

інтенсивності ерозійних процесів. Найвідомішими з них в Україні є 

математико-статистична модель, яка розроблена Українським науково-

дослідним інститутом захисту ґрунтів від ерозії (УкрНДіЗГЕ), логіко-

математична модель змиву ґрунту [227], формули І. К. Срібного [211], 

Державного гідрологічного інституту і Г. П. Сурмача [214], модель (формула) 

Ц. Є. Мірцхулави [162], «універсальне рівняння втрат ґрунту» (USLE), або 

рівняння Уїшмеєра-Сміта [101, 102] та ерозійна модель Проекту прогнозу 

водної ерозії СІЛА (WEPP). Також помітно вирізняються моделі, розроблені в 

Західній Європі – Лімбурзька модель ґрунтової ерозії (LISEM) [26] та 

Європейська модель ґрунтової ерозії (EUROSEM) [167]. 

Імітаційне моделювання належить до сучасних різновидів математичного 

моделювання. Воно грунтується на можливостях електронно-обчислювальної 

техніки. Процедура отримання нової інформації про процес (об’єкт) у випадку 

імітаційного моделювання виконується шляхом експериментування з моделлю 

цього процесу на електронно-обчислювальній машині [167]. 



34 
 

Імітаційні моделі використовуються в імітаційному або оптимізаційному 

режимах. У першому випадку модель задіюється для вибору тієї чи іншої 

стратегії шляхом численних експериментів з нею при визначених величинах 

змінних, що характеризують стан системи-оригіналу та зовнішній вплив. У 

другому випадку за допомогою моделі при заданій цільовій функції 

намагаються знайти оптимальну стратегію, тобто значення змінних, що 

забезпечують оптимальні значення критерію [167]. 

Імітаційне моделювання успішно застосовується для вирішення 

різноманітних теоретичних і прикладних завдань, пов’язаних з оцінюванням 

ерозійної небезпеки та проєктуванням протиерозійних заходів [167]. Найбільш 

визнаними та використовуваними імітаційними моделями водної ерозії є 

CREAMS (1980), ANSWERS (1982) [202], EPIC (1990).  

Моделювання процесу водної ерозії ґрунтів має на меті розгляд складної 

реальної природно-господарської системи з величезною кількістю параметрів і 

зв’язків. Проблема дослідження в тому, що воно обмежене можливостями 

традиційних аналітичних методів дослідження математичних моделей. 

Моделювання складних систем – досить трудомісткий процес і найчастіше воно 

не виправдовує витраченого на це часу. Застосування правильно вивірених 

емпіричних рівнянь нерідко дозволяє отримувати точніші результати, а до того 

ж, вони не вимагають проведення детального аналізу [55].   

Серед численних методів моделювання особливе місце займає 

універсальне рівняння втрат ґрунту (USLE) [100], яке залишається базовим 

національним стандартом для прогнозу ерозії ґрунту в Німеччині, Бельгії, 

Італії, Чехії та інших країнах ЄС. Воно найпростіше і найменш вимогливе до 

інформаційного забезпечення. Цю модель вирізняє високий ступінь 

просторової і часової генералізації [167]. 

Масштабні експериментальні дослідження кількісного впливу чинників 

ерозії здійснено у США в середині ХХ ст. У. Х. Уїшмеєр та Д. Д. Сміт 

розробили Універсальне рівняння втрат ґрунту (USLE) [100], проаналізувавши 

та узагальнивши результати спостережень на стандартних стокових 



35 
 

майданчиках (довжиною 22,13 м, шириною 1,83 м і ухилом 9 %), проведених 

більше, ніж на 8000 ділянках в 21 штаті США. Це рівняння призначене для 

моделювання ефектів площинного змиву та лінійної ерозії без урахування 

процесів лінійного розмиву. Таку модель можна застосовувати при наявності 

мінімальної інформації про місцеві параметри та з мінімальним досвідом [167]. 

Універсальне рівняння втрат ґрунту виглядає наступним чином:  

А = R · K · LS · C · P,  

де А – середньорічний модуль втрат ґрунту; R – фактор ерозійної здатності 

дощу; К – фактор піддатливості ґрунтів ерозії; LS – фактор рельєфу (L – фактор 

довжини схилу, S – фактор ухилу); С – фактор сівозміни (агротехніки); Р – 

фактор ґрунтозахисних заходів. 

Фактор ерозійної здатності дощу R визначається як добуток сумарної 

кінетичної енергії дощу і його максимальної 30-хвилинної інтенсивності. 

Фактор піддатливості ґрунтів ерозії К представляє собою відношення 

середньорічного змиву ґрунту з 1 м2 стандартного стокового майданчика при 

його обробітку уздовж схилу за типом чорного пару до середньої багаторічної 

величини ерозійного індексу опадів для досліджуваної території. Фактор ухилу 

S визначається за формулою на основі показника ухилу схилу. Зі збільшенням 

величини ухилу схилу фактор ухилу в USLE збільшується. Фактор довжини 

схилу L визначається за формулою на основі величини довжини схилу. Зі 

збільшенням довжини схилу фактор довжини схилу зростає. Фактор сівозміни 

(агротехніки) С та фактор ґрунтозахисних заходів Р представляють собою 

відношення втрат ґрунту з ділянки з певними протиерозійними заходами та 

зайнятої під певну культуру, до втрат ґрунту з контрольної ділянки, що 

перебуває під паром та без будь-яких протиерозійних заходів. 

Як вказують автори [100], USLE – це ерозійна модель, створена для 

визначення довготривалих середніх ґрунтових втрат унаслідок водної ерозії з 

певної території під певним рослинним покривом та з певною системою 

обробітку ґрунту. Варто відзначити, що за допомогою USLE можна визначити 

тільки втрати від площинної ерозії, без урахування процесів лінійного 
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розмивання. Також у цьому рівнянні не беруть до уваги втрати ґрунту при 

обробітку, виносу його разом із врожаєм та за рахунок інших видів ерозії. 

Тим не менше, USLE має кілька недоліків. Додаткові дослідження і досвід 

привели до модернізації USLE.  Вдосконалені рівняння, розроблені на основі 

моделі USLE, наступні: модифіковане універсальне рівняння втрат ґрунту 

(MUSLE) за J. R. Williams (1975) [98], the Areal Nonpoint Source Watershed 

Environmental Resources Simulation (ANSWERS) за D. B. Beasley (Beasley, 

Huggins & Monke, 1980), the Unit Stream Power – based Erosion Deposition 

(USPED) за H. Mitasova (Mitasova, Hofierka, Zlocha, & Iverson, 1996) і 

виправлене універсальне рівняння втрат ґрунту (RUSLE) за K. G. Renard 

(Renard, Foster, Weesies, McDool, & Yoder, 1997) [77].  

Серед нещодавно розроблених рівнянь, згаданих вище, найціннішою 

роботою, яка фокусується на кращих оцінках параметрів, безсумнівно, є 

універсальне рівняння втрат ґрунту (RUSLE) [77].  RUSLE розглядається як 

один з основних робочих інструментів при проєктуванні протиерозійних 

заходів Міністерством сільського господарства США. Нова модель (RUSLE) 

містить кілька уточнень до базової формули. Наприклад, замість довжини 

схилу запропоновано визначати значення акумуляції стоку (розмір площі, з якої 

надходить стік у відповідне місце), яке враховує ефект конвергенції стоку.  

Істотною перевагою моделі RUSLE перед моделлю USLE є використання 

для обчислення показника L замість довжини схилу (що спричинювало 

отримання однакових значень модуля стоку для верхньої та нижньої частин 

схилів) показника площі, що акумулює стік. Також цей показник враховує 

відмінності в інтенсивності змивання у верхній і нижній частинах схилу та 

вплив на змивання поперечного профілю схилу, який призводить до 

концентрації чи розсіювання стоку [143, 172].  

 RUSLE відноситься до моделей, які ґрунтуються на припущенні про 

необмежену транспортувальну здатність водного потоку, коли швидкість ерозії 

лімітована лише здатністю води відділяти частки ґрунту та втягувати їх у потік 
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[62]. І саме ці моделі краще описують ерозію глинистих ґрунтів, які 

переважають на досліджувані території [172].  

 

1.3. Алгоритми геоінформаційного моделювання розвитку ерозійних 

процесів на локальному і регіональному рівні 

Для виконання дослідження ерозійних процесів на локальному і 

регіональному рівнях розроблено алгоритми (рис.1.1, 1.2).  

Дослідження (рис. 1.1) складалося з трьох етапів: постановка проблеми, 

збір первинної інформації, оброблення інформації та отримання результату і в 

підсумку – обґрунтування протиерозійних та екостабілізуючих заходів.  

 

Рис. 1.1. Алгоритм дослідження ерозійних процесів на двох рівнях 

(складено автором) 



38 
 

Кожен з етапів містив підетапи. На першому етапі після визначення 

проблеми, обгрунтування актуальності висувалася гіпотеза. На основі цього 

обиралася тема, об’єкт і предмет дослідження, формулювалася мета і завдання. 

Останнім кроком цього етапу був вибір методів дослідження. Другий етап 

складався зі збору та первинної обробки інформації. На цьому етапі 

аналізувався стан вивченості проблеми, здійснювалися польові дослідження, 

пошук літературних та статистичних даних, даних ДЗЗ, а також наступна їх 

систематизація і первинна обробка. Третій етап був найбільшим за обсягом. На 

ньому здійснювалась математико-статистична і карторграфічна обробка 

інформації та її інтерпретація. Наступним кроком було обгрунтування підходів 

до вивчення поширення та розвитку ерозійних процесів та безпосередньо 

реалізовувалось моделювання. Після цього здійснювалась перевірка результатів 

моделювання та їх оцінка з точки зору надійності і вірогідності. Оскільки не 

виникло ніяких помилок на попередньому підетапі, то наступним було 

узагальнення результатів дослідження та прогнозування  поширення ерозійних 

процесів. На заключному підетапі здійснювалося практичне впровадження 

результатів дослідження, надання рекомендацій та визначення ефективності 

дослідження. 

Враховуючи методи оцінки факторів ерозії, які детально описано в 

наступному розділі, було створено розширений алгоритм геоінформаційного 

моделювання розвитку ерозійних процесів (рис.1.2). Дослідження починається 

з постановки мети і завдань дослідження. Наступним етапом є збір інформації 

про поширення ерозійних процесів. Далі здійснюється вибір методів і прийомів 

дослідження розвитку ерозійних процесів. На цьому етапі ми обираємо 

рівняння USLE/RUSLE як базове. Базуючись на цьому рівнянні, обраховуємо 

кожен з факторів ерозії. Для кожного з них розглянуто кілька підходів, які 

використовуються при обчисленні відповідних параметрів. Виходячи з того, за 

допомогою якого способу ми проводитимемо розрахунок, визначаємо, які 

будуть для цього необхідні дані. Наступним етапом є вибір об’єкту 
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Рис. 1.2. Схема алгоритму геоінформаційного моделювання розвитку ерозійних процесів (розроблено автором) 
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дослідження. Ми обрали територію Шкроботівської сільської ради та 

Шумського району Тернопільської області як типових за фізико-географічними 

умовами для Подільської височини і Малого Полісся. Після чого досліджуємо 

природні умови зазначеної території як чинник, яий впливає на виникнення і 

розвиток ерозійних процесів. Наступним кроком є збір даних про фактори 

ерозії і на їх основі за допомогою визначених раніше методів створення 

моделей факторів ерозії. Після чого здійснюється моделювання поширення та 

потенціалу розвитку ерозійних процесів. На основі цієї моделі реалізується 

оцінка потенційних втрат ґрунту внаслідок ерозії. Останнім етапом є 

обґрунтування рекомендацій з запровадження у практику господарювання 

протиерозійних заходів. 

 

Висновки до розділу І. 

1. За результатами розгляду підходів до вивчення ерозійних процесів 

встановлено, що найчастіше застосовують фізичне, математичне та імітаційне 

їх моделювання. Сутність моделювання трактуємо як створення математико-

статистичних і геоінформаційно-картографічних моделей поширення, 

потенціалу та інтенсивності розвитку ерозійних процесів. Моделювання можна 

вважати одним з найважливіших інструментів дослідження ерозійних процесів, 

а також визначення і прогнозування їх інтенсивності, оцінювання ерозійної 

небезпеки земель, планування заходів з охорони ґрунтів.  

2. На основі аналізу сучасних фізико-географічних досліджень 

приходимо до висновку, що існує велика кількість методів моделювання 

ерозійних процесів. Для вирішення завдань нашої роботи було використано 

Універсальне рівняння втрат ґрунту USLE (RUSLE) [75, 100]. Ця модель 

дозволяє проводити дослідження на різних територіальних рівнях, мінімізує 

обсяги польових робіт і потребує невеликої кількості вхідних даних. Водночас 

її використання дозволяє отримати надійні показники, які відображають 

поширення, потенціал та інтенсивність розвитку процесів площинної ерозії. 



41 
 

3. Для зручності проведення дослідження створений алгоритм 

геоінформаційного моделювання розвитку ерозійних процесів. Етапами 

вивчення інтенсивності та поширення ерозійних процесів є постановка 

проблеми, збір первинної інформації, оброблення інформації та отримання 

результату і в підсумку – обґрунтування протиерозійних та екостабілізуючих 

заходів.  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ І ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ 

НА РОЗВИТОК ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ОЦІНЮВАННЯ 

 

2.1. Кліматичні чинники ерозії та їх оцінка 

Кліматичні умови є одним з провідних факторів ерозії. При вивченні їх 

впливу на інтенсивність розвитку ерозійних процесів варто звернути увагу на 

опади, а саме їх кількість, характер, режим випадання, енергію падаючих 

капель, ерозійний індекс дощу. Саме сумарна кількість опадів, їх інтенсивність 

та інші характеристики безпосередньо впливають на розвиток процесів ерозії.  

Крім того, до кліматичних факторів ерозії можна віднести шар снігу та 

вміст води в ньому, інтенсивність сніготанення, глибину промерзання ґрунту 

тощо [196].   

Ерозія ґрунту під час дощу відбувається при спільному впливі потоку води 

і падаючих крапель. Краплі дощу руйнують структуру ґрунту, створюють в 

потоці додаткову турбулентність, яка підвищує його розмиваючу і 

транспортуючу здатність. Також краплі при зіткненні з земною поверхнею 

відривають частинки ґрунту, які потрапляють в потік. Краплі дощу несуть 

величезну енергію, проте велика її частина (близько 2/3) витрачається на 

ущільнення ґрунту і менша - на відрив і переміщення частинок ґрунту. Удари 

крапель дощу змушують підніматися в повітря десятки тон ґрунту на одному 

гектарі, але тільки невелика його частина виноситься потоками води [145, 146] . 

Кінетична енергія дощової краплі, яка визначає розмір заподіяних 

руйнувань ґрунту в місці її падіння, залежить від її розміру, тобто від маси і 

швидкості. Відомо [145, 146], що під час руху краплі в повітрі швидкість її 

падіння стає сталою, а чисельне її значення залежить від стану атмосфери і від 

розміру краплі. 

Опосередковано на розвиток ерозійних процесів впливають температура, 

вологість повітря, а також швидкість вітру [145, 146]. Також, наприклад, 

протиерозійні властивості рослинності, які будуть розглянуті пізніше, є 

значною мірою функціями від загальної зволоженості території. Тому при 
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сталих інших умовах може виникнути така ситуація, коли кількість опадів не 

настільки значна, щоб викликати інтенсивні ерозійні процеси, але й не така 

маленька, щоб сприяти розвитку рослинності на рівні,  необхідному для 

забезпечення захисту ґрунту від ерозії. Іншою непрямою дією клімату на 

ерозійні процеси є його вплив на протиерозійні властивості ґрунту. Клімат є 

одним з ґрунтоутворюючих факторів. Тому він визначає певні властивості 

ґрунту, які відповідно відображаються на стійкості ґрунту до впливу ерозії. 

Наприклад, при сприятливих кліматичних умовах, особливо при достатній 

кількості опадів і сонячної радіації, формується більше органічної речовини, з 

якої утворюється гумус. А він є не лише джерелом живлення для рослин, які, 

знову ж таки, захищатимуть ґрунт, а й покращує структуру ґрунту, що сприяє 

кращій його водопроникності, а також склеює ґрунтові частинки, таким чином 

вони стають стійкішими. По-друге, деякі погодні умови, які характерні для 

певного типу клімату, можуть призводити до змін у протиерозійній стійкості 

ґрунту в конкретному періоді року. Наприклад, нестійкі за температурними 

характеристиками зими, притаманні південним районам України, багатократні 

переходи температури ґрунту через 0° С викликають руйнування водотривких 

агрегатів та зменшення протиерозійної стійкості ґрунтів. 

Сильний вплив на кінетичну енергію крапель дощу здійснює вітер. 

Розрахунки, зроблені В. В. Сластіхіним [207], показали, що кінетична енергія 

крапель дощу із середнім діаметром 1 мм, які падають при вітрі 4; 7 і 9 м/с, 

більша в 1,9; 3,6; 5,9 рази, ніж її значення при штилі. Отже, швидкість руху 

крапель при зазначених параметрах вітру відповідно в 1,4; 1,9 і 2,4 рази більша, 

ніж в безвітряну погоду. Збільшення швидкості руху великих крапель 

діаметром 4 мм в 1,3-1,7 рази менше. 

Можна було б припустити, що ерозія ґрунтів повинна бути поширенішою в 

сильно зволожених регіонах. Але насправді все виходить набагато складніше. 

Зв’язок величини змиву ґрунту внаслідок ерозії з сумарною кількістю опадів є 

менш тісним, ніж з їх інтенсивністю. Причому має значення інтенсивність 

опадів, усереднена не за всю зливу, а тільки за деякий її інтервал, приурочений 
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до пікового значення інтенсивності. В ході експериментальних досліджень 

робляться спроби пов'язати величину змиву ґрунту за одну зливу зі значенням 

п'яти-, десяти-, двадцяти, тридцятихвилинної інтенсивності дощу  [145, 146].   

Так, У. Х. Уїшмеєр і Д. Д. Сміт [100, 101, 102] визначили певні 

закономірності, дослідивши змив на 8000 ділянок, на основі чого обґрунтували 

Універсальне рівняння  втрат ґрунту внаслідок ерозії. Спочатку вони, 

проаналізувавши дані щодо розподілу крапель дощу залежно від їх розміру та 

швидкості крапель, що падають, отримали рівняння регресії, яке описує 

кінетичну енергію зливи. Згодом було визначено, що втрати ґрунту в результаті 

зливи добре корелюють з добутком сумарної кінетичної енергії дощу і його 

максимальної 30-хвилинної інтенсивності [196].  

Так був визначений показник еродуючої здатності дощу (R-фактор).  

R-фактор для окремого дощу розраховується  як добуток сумарної кінетичної 

енергії дощу (Е) і його максимальної 30-хвилинної інтенсивності (І30). 

Ерозійний індекс опадів R розраховують за формулою [100]:  

                                                    (1) 

де (EI30) i дорівнює EI30 для кількості злив і, а j дорівнює кількості злив 

протягом N років. 

Показник EL30 характеризує енергію дощу чи зливи протягом її найбільшої 

30-хвилинної інтенсивності. Оскільки енергія (Е) затяжного, проте 

малоінтенсивного дощу може бути еквівалентною енергії короткочасного, але 

інтенсивного дощу (зливи), у формулі використовують компонент І30. 

Для RUSLE показник Е визначають за формулою [100]: 

               (2) 

де Е в мДж на 1 га/1мм; і – в мм/год. 

Цей показник був протестований, прийнятий і використовується в багатьох 

країнах і регіонах [27, 57, 96, 104, 105].  Також варто згадати праці вчених 

сусідніх країн, оскільки природні умови і географічне положення є дуже 

схожими. Дослідження ерозійної здатності опадів у східній і центральній 

Польщі описано у працях K. Banasik і D. Górski [11, 12, 13], P. Licznar і  
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M. Rojek [53], A. Baryła [15], P. Demczuk [28, 29], у Словаччині -  A. Malíšek 

[55], M. Šúri та ін. [83], в Чехії – M. Janeček та ін. [47, 48], M. Hanel та ін. [42].  

 Варто зазначити, що R-фактор був обчислений для всієї території США, 

окремих країн Європи, європейської частини колишнього СРСР та Кавказу, 

декількох країн Африки та Азії. Так, М. М. Заславським [128, 129] був 

обчислений середньорічний ерозійний індекс опадів R для європейської 

частини СРСР при максимальні 30-хвилинній інтенсивності.  

Розрахунок EI30 вимагає даних про інтенсивність опадів впродовж усього 

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

записується тільки при щоденному вимірюванні. Лише деякі дослідження в 

Європі визначили R-фактор безпосередньо з таких даних, в тому числі це 

зробили в Словенії [58], в Іспанії [5], в Швейцарії [56] і Німеччині [36]. Тому 

важливо знайти шляхи обчислення R-фактору в умовах обмежених даних.  

Досліджуючи літературу, було знайдено певні способи вирішення цієї 

проблеми. Наприклад, розроблено простіші методи для оцінки ерозійності 

опадів, які використовують денні [104], місячні [6, 76, 105] або річні суми 

опадів [19, 54, 76, 105]. Але більшість рівнянь визначення R-фактору мають 

використання, обмежене територіями, для яких вони були розроблені. Тому для 

нашого дослідження важлива доступність даних, необхідних для розрахунків, а 

також можливість їх використання чи адаптації до території України.  

  Було проаналізовано праці вчених, які досліджували зв'язок між 

ерозійністю опадів і їх кількістю. P. Bols [18] провів емпіричне дослідження в 

Індонезії, яке стосувалося відношення R-фактору до річної кількості опадів (Р). 

Згідно з даними S. Teh [86], це співвідношення (3) також може бути застосоване 

для Малайзії (через аналогічні кліматичні умови, а також тому, що річні дані 

опадів легше отримати).  

                                                  (3) 

Також було проведено ряд досліджень, які відображали зв'язок між річною 

кількістю опадів і R-фактором у вигляді лінійних чи степеневих функцій. 
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Зокрема, E. Mikhailova, R. Bryant, S. Schwager і S. Smith [57] для території 

Гондурасу дають таку залежність (4): 

R = -3172 + 7,562∙P                                        (4) 

D. Torri та ін. [91] для території Італії подають наступну формулу (5): 

R = -944 + 3,08∙P                                            (5) 

U. Schwertmann та ін. [79] для території Німеччини використали таку 

модель (6): 

R =0,83∙P-17,7                                              (6) 

Для території всієї Європи J. M. Van der Knijff та ін. [93] визначили 

наступну залежність (7): 

R = 0,13∙P                                                (7) 

Для території США K. G. Renard і J. R. Fremund [76] також було знайдено 

залежність (8): 

R = 0,0483∙P151                                                                         (8) 

Для території Австралії B. Yu and C. J. Rosewell [105] подають наступну 

формулу (9): 

R = 0,0438∙P161      (9) 

Також цікавим є рівняння, використане у праці O. Terranova та ін. [87]. В 

ній описана залежність між еродуючою здатністю опадів і середньорічною 

кількістю опадів, середньою кількістю днів з опадами та абсолютною висотою 

точки вимірювання. Але для умов досліджуваної нами території це рівняння 

виявилося непридатним. 

Заслуговує на увагу ще одне дослідження. N. de Santos Loureiro і M. de 

Azevedo Coutinho [27] розробили нову модель, базовану на множинній лінійній 

регресії і використану для оцінки параметра RUSLE EI30 на основі щомісячних 

даних про опади за період 28 років в регіоні Алгарве (Португалія). Модель, яка 

показана в рівнянні 10, завдяки своїй придатності для прогнозування, була 

використана в багатьох інших аналогічних дослідженнях [27].  

                (10), 
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де rain10 – середня кількість опадів за місяць для днів з сумою опадів ≥ 10 

мм; 

days10 – середнє число днів за місяць з опадами ≥ 10мм; 

N – число років спостереження. 

З усіх вищенаведених досліджень для обчислення R-фактору території 

Шумського району ми обрали рівняння 6 [79] та 10 [27] через їх значну 

апробацію та схожі з досліджуваним нами регіоном умовами.  

 

2.2. Оцінювання рельєфу як домінантного чинника розвитку 

ерозійних процесів 

Чимало вчених досліджували взаємозв’язок рельєфу та ерозійних процесів 

[153, 211, 214, 226, 227, 232]. Впливом рельєфу нелегко керувати, оскільки він 

визначає переважно природні передумови розвитку ерозії [172]. В загальних 

рисах вплив рельєфу проявляється у перерозподілі стоку, а також у 

відмінностях у кількості тепла, яке потрапляє на схили різної експозиції. Чим 

більші за розміром форми рельєфу, тим більша небезпека  виникнення ерозії. 

Проте детальне вивчення рельєфу як чинника ерозії варто починати на 

регіональному чи місцевому рівні, щоб мати змогу відзначити вплив різних 

аспектів його прояву.  

Рельєф є одним з основних факторів ерозії. Можна стверджувати, що, 

наприклад, з горизонтальної нерозчленованої поверхні певної території змив 

ґрунту буде мізерним. Проте якщо поверхня буде похилою, то інтенсивність 

ерозії збільшиться. Отже, насамперед на ступінь вияву ерозійних процесів 

впливає ухил (крутизна схилу). Крім цього, мають вплив такі морфологічні і 

морфометричні характеристики рельєфу, як довжина схилу, форма його 

повздовжнього та поперечного профілю, експозиція, можливості акумуляції 

стоку, глибина місцевих базисів ерозії, розчленованість рельєфу. 

Найбільший вплив на розвиток та інтенсивність ерозійних процесів має 

крутизна схилу. Він втілюється через зростання швидкості стікання води при 

збільшенні крутизни схилу. Поверхневий стік води, який має кінетичну енергію 
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і руйнує ґрунт, формується тільки при наявності ухилу. Граничне значення 

крутизни схилів, при якому починається ерозія, не є сталим і залежить від 

інших факторів. Одного разу змив ґрунту може починатися при крутизні схилу 

0,5°, а іншого – при 5-10° [153, 154].   

В цілому ж, крутизна схилу має дуже важливе значення для формування 

стоку і прояву ерозії ґрунтів. Причина існування тісного зв'язку крутизни схилу 

з еродуючою здатністю ґрунтів очевидна, вона пов'язана зі впливом ухилу на 

швидкість потоку, який еродує ґрунт. Як вже зазначалося раніше, швидкість 

руху води по схилу пов'язана з ухилом формулою Шезі, з якої випливає, що 

чим більше ухил, тим більша швидкість водного потоку і його енергія, тим 

більші заподіяні ґрунту руйнування. Матеріали спостережень на стокових 

майданчиках підтверджують цю закономірність [138, 145].   

Дослідженнями Н. М. Шелякіна, В. А. Бєлолипського, І. Н. Головченко 

[229]  було встановлено, що схилові землі з крутизною більше 3° еродовані на 

83% від загальної їх площі. Також було доведено залежність між крутизною 

схилів та розвитком ерозійних процесів на них (табл.2.1) [111, 229] 

Таблиця 2.1 

Поширення еродованих ґрунтів на схилах різної крутизни (% від 

загальної площі) і втрати ґрунту на них (т/га за рік) [229] 

Крутизна 

схилу, ° 

Нееродовані 

ґрунти 

Еродовані ґрунти Втрати 

ґрунту з 1 га Слабко середньо сильно Всього 

0-1 83,75 15,60 1,02 0,07 16,25 1,07 

1-3 35,95 52,62 10,86 0,57 63,05 8,20 

3-5 16,29 52,92 20,71 2,05 83,68 10,01 

5-7 3,91 32,60 57,79 5,70 96,09 22,10 

7-10 - 14,94 63,83 21,23 100 90,80 

10-12 - 4,53 51,92 43,52 100 98,90 

 

Вченими  було досліджено, що між крутизною схилу та інтенсивністю 

ерозії існує пропорційна залежність. Причому ця залежність не лінійна, а має 

експоненційний характер. Результатами досліджень [234] встановлено, що для 
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Західного лісостепу схили крутизною 0-1° характеризуються незмитими 

відмінами ґрунтів з плямами слабозмитих (до 10 %); 1-2° – незмитими 

відмінами ґрунтів з плямами слабозмитих (3050 %); 2-3° – слабозмитими 

відмінами з плямами середньозмитих (10-30 %); 3-4° – середньозмитими з 

плямами сильнозмитих (10-30 %); 4-5° – сильнозмитими з плямами 

середньозмитих (1030 %) [234]. 

Довжина схилу враховується при визначенні ерозії за допомогою USLE, 

проте в пізнішій модифікації рівняння RUSLE підхід до цього показника 

удосконалили. Тривалий час вважалося, що під час зливи вниз по схилу 

відбувається нагромадження маси води, що стікає і, відповідно, збільшується 

еродуюча здатність потоку та інтенсивніше розвиваються ерозійні процеси. 

Тобто інтенсивність змиву ґрунту і, відповідно, ерозійна небезпека земель 

прямо пропорційні довжині схилу: чим довший схил, тим більш інтенсивно 

проявляються на ньому ерозійні процеси [202]. Проте якщо опади випадають 

невеликим шаром води, якщо ґрунт володіє високою водопроникністю, то 

поверхневий стік і ерозія можуть не збільшуватися. Під довжиною схилу 

розуміють відстань від вододілу до бровки елемента гідрографічної мережі по 

лінії найбільшого ухилу.  

Довжина схилів залежить від ступеня розчленованості території, яку 

характеризують коефіцієнтом розчленування. Горизонтальне розчленування 

рельєфу характеризує ступінь розвитку ерозійної мережі та щільність 

розміщення на досліджуваній території окремих відємних  чи позитивних форм. 

Коефіцієнт горизонтального розчленування розраховується як відношення 

загальної довжини гідрографічної мережі з постійними або тимчасовими 

водотоками до площі водозбору. Коефіцієнт розчленування 0,1 - 0,4 

характеризує рівнинну територію, яка не піддається або майже не піддається 

процесам водної ерозії і, загалом, є безпечною в ерозійному відношенні. 

Коефіцієнт 1,0 говорить про значне розчленування території, про наявність 

процесів водної ерозії, про небезпеку подальшого її розвитку і про необхідність 

при проведенні землеустрою проєктування відповідних протиерозійних заходів. 
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Коефіцієнт 3,0 характеризує дуже сильно розчленовану місцевість типу 

передгірних областей. 

Крім горизонтального розчленування, важливим є вертикальне. 

Вертикальне розчленування рельєфу характеризує активність ендогенної 

складової, в межах якої відбувається перерозподіл енергії через різницю 

геопотенціалів та речовин по вертикалі. Показником глибини вертикального 

розчленування рельєфу є амплітуда коливань висот земної поверхні, тобто 

перевищення вершин додатніх форм над дном від’ємних  форм рельєфу [123].   

Вагомим фактором ерозії є так само й експозиція схилів,  на  що  

вказують  дослідження  М. Д. Волощука,  Г. П. Сурмача  [214], Г. І. Швебса  

[226, 227]. Порівняно з іншими властивостями рельєфу, вплив експозиції на 

ерозію є опосередкованим. Він проявляється через відмінності мікроклімату, 

ґрунтів і рослинності на схилах різної експозиції. Схили південних експозицій 

прогріваються сильніше. На них швидко протікає весняне сніготанення, що 

підсилює ерозію. Підвищена температура влітку погіршує умови росту і 

розвитку рослин, що також збільшує інтенсивність ерозії [202].   

Під час дощової ерозії вплив експозиції проявляється через відміни у 

зволоженості схилів різної експозиції і пов’язану з цим різну густоту 

рослинного покриву, який здійснює, як буде показано нижче, сильний захисний 

вплив на ґрунт [145].   

Підсилення ерозії на південних експозиціях схилів і гальмування на 

північних, що повторюється кожного року, викликає утворення відповідного 

повздовжнього профілю схилів. Південні схили, звичайно, більш стрімкі і 

мають повздовжньо-пряму або повздовжньо-увігнуту форму [202].  

Згідно з дослідженнями [226], змив з південних  схилів  складає  1,2 ,  з 

північних – 0,8  від  середнього  значення  західних  і  східних  схилів,  рівного 

1,0 [144]. На жаль, ці результати отримані експериментально і будуть 

відрізнятися для будь-якої іншої території.   

Інтенсивність ерозії залежить і від форми схилу, його повздовжнього і 

поперечного профілів [154]. Форма профілів схилу може бути прямою, 
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ступінчастою, опуклою або ввігнутою. Характер впливу повздовжніх і 

поперечних профілів схилу на змив ґрунту відрізняється.  

Поперечні профілі визначають типи водозборів. Виділяють прямі схили, 

ввігнуті (які збирають стік) та опуклі (які розсіюють стік). На схилах, що 

збирають стік, процеси ерозії відбуваються найбільш інтенсивно, а на тих, що 

розсіюють – найменш інтенсивно.  

Найбільш ерозійно небезпечними серед форм повздовжнього профілю є 

випуклі схили. На них ерозійні процеси проявляються активніше в нижній 

частині. Це зумовлено тим, що зі зростанням відстані від вододілу одночасно 

збільшуються і крутизна схилу, і витрата потоку, а це призводить до 

збільшення його швидкості і руйнівної сили. В результаті цього незмиті ґрунти 

вододілу на опуклому схилі змінюються слабкозмитими, потім 

середньозмитими і сильнозмитими. Увігнуті схили при інших рівних умовах 

піддаються ерозії в меншій мірі, ніж опуклі. На увігнутих схилах ерозія 

сильніше проявляється у верхній частині з більшою крутизною. Вниз по схилу 

її сила спадає внаслідок зменшення крутизни та акумуляції змитого ґрунту. На 

прямих схилах руйнівна сила води поступово зростає  приблизно від середини 

до основи схилу. Закономірності змиву, характерні для опуклого схилу, 

повторюються і на прямому схилі, але в ослабленому вигляді. Це пояснюється 

тим, що на прямому схилі кінетична енергія потоку зі збільшенням відстані від 

вододілу збільшується повільніше, ніж на опуклому. Змиті ґрунти на таких 

схилах з'являються починаючи, приблизно, з їх середини або з початку нижньої 

третини схилу [151].  

Спроби врахувати вплив форми схилу на інтенсивність ерозійного процесу 

почали робитися досить давно. Б. В. Поляков [186] оцінив співвідношення 

величин змиву на опуклому, прямому і увігнутому схилах як 1,5: 1,0 : 0,5. 

 Г. В. Лопатін [152] дав дещо інше співвідношення: 1,25: 1: 0,75. У математико-

статистичній моделі змиву ґрунту [149] було прийнято, що для випуклих схилів 

інтенсивність змиву в 1,2 рази вища, а для увігнутих схилів - у 1,2 рази нижча, 

ніж для прямих, тобто розходження значно менші, ніж за Б. В. Поляковим 
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[186]. За оцінкою В. В. Сластіхіна [206], на випуклих схилах порівняно з 

прямими змив може бути більшим у 2,5-2,9 рази, а на увігнутих – меншим у 

1,5-1,7 рази. P. M. Лі, Д. Б. Сімонсом і Д. Р. Кардером [52] за даними штучного 

дощування ділянок довжиною 5 м і середнім ухилом 10% отримано, що 

інтенсивність змиву при випуклій формі в 4,5 рази більша, а при увігнутій – у 

15 разів менша, ніж при прямій. Як видно з наведених цифр, коефіцієнт, що 

враховує вплив форми схилу за даними різних авторів відрізняється досить 

істотно, що цілком природно, тому що, у принципі, неможливо однією цифрою 

(коефіцієнтом) відобразити досить складні зміни не тільки інтенсивності, але й 

характеру ерозійно-акумулятивного процесу по довжині схилу на схилах з 

різним характером і ступенем крутизни [202]. 

На східчастих схилах спостерігається інша закономірність: змиті ґрунти 

займають круті відрізки, а незмиті і намиті – вологіші [146].   

Форма водозбору впливає на концентрацію схилового стоку, а значить на 

величину ерозії. Водозбори, які збирають стік, найбільш небезпечні в 

порівнянні з нейтральними і тими, що розсіюють.  

Інтенсивність ерозії зростає зі збільшенням глибини місцевих базисів 

ерозії – горизонтальних поверхонь, на рівні яких ерозія припиняється [115]. Для 

яру базисом ерозії може бути рівень дна заплави, балки, або меженний рівень 

води в річці, а для невеликої річки – рівень води в річці, в яку вона впадає. 

Загальним базисом ерозії є рівень Світового океану. Глибину базису ерозії 

можна визначити як максимальну різницю відміток найвищої і найнижчої 

точки водозбору. Чим більша глибина базису ерозії у водозборів, які мають 

однакову площу, тим сильніша вертикальна розчленованість рельєфу і тим 

більша небезпека водної ерозії. Зазвичай відзначається збільшення ураженості 

території ярами зі збільшенням глибини базису ерозії до 40-60 м. При цьому 

абсолютна більшість ярів приурочена до схилів довжиною 300-1250 м і 

крутизною 3-9 ° [191].    

Зазначені закономірності розподілу еродованих ґрунтів залежно від 

рельєфу проявляються далеко не завжди. Вирішальне значення може мати 
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характер використання ґрунтів. Якщо використовувати круті схили тільки під 

сінокоси і підтримувати їх у хорошому стані, то їх густа трав'яниста 

рослинність буде істотно зменшувати швидкість потоку і сприяти акумуляції 

дрібнозему, що надходить зі стоком з сусідніх розораних ділянок. Детальніше 

вплив рослинності ерозію розглянемо згодом. 

Вплив рельєфу при вивченні ерозійних процесів враховується у різних 

моделях і рівняннях. Зокрема, в RUSLE він представлений у вигляді 

топографічного або орографічного чинника (LS-фактора). У 1978 р. на основі 

практичних спостережень на понад 10 000 ділянках крутизною 3-18° та 

довжиною схилів від 10 до 100 м встановлено, що LS буде дорівнювати одиниці 

для схилу довжиною 22,1 м та крутизною 9°. Для решти схилів цей фактор 

змінюється в межах 0,2-6. На основі проведених досліджень було виведено 

формули для кількісного визначення цих факторів [100].  

Фактор ухилу S в останній версії Універсального рівняння (RUSLE) 

визначається за виразом [75]: 

    (11) 

де θ – ухил схилу, °. 

Фактор довжини схилу L розраховується за формулою: 

        (12) 

де x – довжина схилу, м; p – показник ступеня. 

Для визначення р рекомендується до використання таке рівняння [75]: 

    (13) 

Окрім формул, існують спеціальні таблиці та номограми [99, 100], за 

якими можна без складних обчислень отримати показник LS [235]. Крім того 

існує програмне забезпечення, яке автоматично обраховує різні показники 

рельєфу, в тому числі і LS-фактор, на основі ЦМР. Так, наприклад, у ГІС SAGA 

[118] можна розрахувати не тільки основні морфометричні показники, причому 
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можна вибрати один з 8 алгоритмів обчислення, а й сам LS-фактор (4 алгоритми 

на вибір). 

 

2.3. Оцінювання властивостей гірських порід і ґрунтів та їхнього 

впливу на розвиток ерозійних процесів 

Ймовірність виникнення та інтенсивність розвитку ерозійних процесів 

певною мірою залежить від властивостей ґрунтоутворювальних гірських порід.  

Гірські породи, залежно від їх піддатливості до розмиву водою, 

поділяються на ті, що легко розмиваються, ті, що помірно піддаються 

розмиванню водою і ті, які розмиваються важко. В першу групу входять леси та 

лесоподібні суглинки, піски, супіски; у другу – дрібні галечники, 

слабозцементовані пісковики, крейда, сланці, аргіліти; у третю – великі 

галечники, вапняки, доломіти, граніти, мергелі, магматичні породи [202]. 

Найчастіше розмиву зазнають породи, які належать до першої групи.   

Піддатливість до розмивання, як правило, оцінюється за допустимими 

нерозмиваючими швидкостями [145, 146, 162]. Під допустимими 

нерозмиваючими швидкостями можна розуміти такі швидкості течії, які 

визначають початок ерозійного розмиву. Кожній швидкості відповідають певні 

розміри часток ґрунту, який розмивається, переноситься і відкладається. Так, 

наприклад, при швидкості потоку 0,5 м/с, розмиваються піщаний і суглинистий 

ґрунт, який складається з фракцій 2 мм і менше, а акумулюються частинки 

фракцій 5 - 6 мм і більше. В таблиці 2.2 наведено характеристики розмивання 

основних літологічних категорій гірських порід. 

В Україні майже скрізь верхня частина товщ гірських порід представлена 

плейстоценовими відкладами, які через відносно малу тривалість свого 

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

Південні і центральні райони країни покриті легкорозмивними лесами та 

лесоподібними суглинками. Але подекуди давніші гірські породи виступають з-

під антропогенових відкладів. Це кристалічні породи Українського щита в 

районі Придніпровської та Приазовської височини, щільні кам’яновугільні 
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пісковики та сланці в межах Донецької височини, міцні відміни крейди в 

західній частині Поліської низовини та на Волинській височині, вапняки в 

межах Причорноморської низовини, Подільських Товтр і т.д. [212].  Всі вони є 

міцнішими, ніж плейстоценові гірські породи, тому мають різні нерозмивні 

швидкості. Внаслідок цього інтенсивність ерозії має різне територіальне 

поширення. В районах виходу Українського кристалічного щита леси 

покривають базальти і граніти, які практично не розмиваються. Тому в разі 

невеликої товщини лесових підкладень розвиток ерозії корінних порід тут 

малоймовірний. Проте якщо товща покривних гірських порід складається лише 

з лесів та лесоподібних суглинків, то, як правило, густота яружної мережі є 

достатньо великою [196].   

 

Таблиця 2.2 

 Швидкості розмивання основних літологічних категорій порід [196] 

Літологія порід Швидкості 

розмивання, м/с 

Основні 

комплекси 

порід 

Середня 

швидкість 

розмивання, м/с 

1 2 3 4 

Пісок 

дрібнозернистий 

0,17-0,32 Піски 

різнозернисті 

0,7 

Пісок 

середньозернистий 

0,27-0,57 

Пісок 

крупнозернистий 

0,47-0,75 

Легкі і лесовидні 

супіски і леси 

0,6-0,8 Легкі і левосидні 

супіски і леси 

0,7 

Супісок 0,65-0,7 

Легкий суглинок 0,45-0,8 

Глина 

середньощільна 

0,7-1,0 Глини 

середньощільні 

1,0 

Глина щільна 1,0-1,3 Глини щільні 1,3 

Важкий суглинок з 

валунами 

1,3 Важкий 

суглинок з 

гравієм і 

валунами 

1,3 

Гравій крупний 

Крейда 2,1 Крейда, мергель, 

доломіт 

2,1 

Крейда, доломіт 2,0-2,1 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 4 

Вапняк пористий 2,5-3,0 Вапняки, 

пісковики 

3,7 

Вапняк щільний 3,7-4,0 

Пісковик 

доломітовий 

3,7-4,0 

Пісковик 

вапняковий 

2,5-3,0 

 

Вплив гірських порід на інтенсивність розвитку ерозійних процесів 

проявляється також в їх ролі в якості ґрунтотвірних порід. Ґрунти утворюються 

від поверхневих горизонтів гірських порід та успадковують від  них 

гранулометричний, хімічний і мінералогічний склад. Властивості ґрунтів, 

зокрема фізичні, фізико-хімічні та агрохімічні, залежать від складу та 

властивостей порід, на яких вони утворені [119, 184, 185]. Літогенна 

трансформація ґрунтів під біокліматичним впливом обумовлена особливостями 

гранулометричного і хімічного складу ґрунтотвірних порід. Різниця в 

гранулометричному складі ґрунтотвірних порід зазвичай проявляється в 

гранулометричному складі ґрунту. В свою чергу, з гранулометричним складом 

ґрунту пов’язані такі важливі водно-фізичні властивості ґрунту, як 

водопроникність, вологоємність [119]. Всі ці властивості ґрунту є важливими 

при моделюванні ерозії і враховуються в Універсальному рівнянні  

У. Х. Уїшмеєра та Д. Д. Сміта [102].  

На досліджуваній території Шумського району і Шкроботівської сільської 

ради основними ґрунтотвірними породами виступають лесовидні суглинки, які 

мають найменшу швидкість розмивання і, відповідно, найлегше піддаються 

впливу водної ерозії. 

Властивості ґрунтів визначають особливості формування поверхневого 

стоку, а отже й еродуючу здатність потоку і, відповідно, інтенсивність та 

поширення ерозійних процесів. Коли поверхневий стік сформувався, 

інтенсивність ерозії залежатиме від того, чи здатен ґрунт протистояти змиву, 

тобто від властивостей ґрунту, які впливають на його протиерозійну стійкість. 

Тому при вивченні впливу ґрунту на інтенсивність розвитку ерозійних процесів 
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варто дослідити два аспекти: особливості формування стоку, зумовлені 

ґрунтовими властивостями, а також властивості ґрунтів, що визначають їх 

протиерозійну стійкість. 

Поверхневий стік під час дощу виникає, коли його інтенсивність починає 

перевищувати інтенсивність вбирання води ґрунтом, яка з часом зменшується. 

Поглинання ґрунтом води включає в себе кілька процесів, які відбуваються 

одночасно. Якщо ґрунт сухий, то спочатку відбувається капілярне і плівкове 

розсмоктування води в ґрунті. Вода заповнює всі пустоти, які є в ґрунті: 

тріщини, ходи тварин, сліди від коріння, а також вільні ґрунтові пори 

(інфільтрація). З часом пустоти заповнюються, відбувається насичення ґрунту 

водою. Якщо надходження води продовжується, формується суцільний 

рівномірний потік, відбувається фільтрація. За процеси інфільтрації та 

фільтрації відповідає така властивість ґрунту, як водопроникність. 

Водопроникність ґрунту залежить від його гранулометричного складу, 

структури, щільності, вологості, хімічних властивостей [174]. Загалом, 

найбільшою водопроникністю володіють чорноземи, а найменшою, при одному 

і тому ж гранулометричному складі, - малогумусні  ґрунти (підзолисті, ясно-сірі 

лісові, світло-каштанові). Однак великий вплив має гранулометричний склад 

ґрунту. Навіть вказані малогумусні ґрунти можуть мати різну водопроникність 

при зміні гранулометричного складу від глини до піску.  

Протиерозійна стійкість ґрунтів характеризує здатність ґрунту протистояти 

змиву і розмиву потоком води та краплями дощу [145]. Вона є комплексною 

характеристикою і включає в себе різні властивості ґрунтів: структурність і 

водостійкість ґрунтових агрегатів, гранулометричний склад, вміст та склад 

гумусу, зв'язність, склад поглинального комплексу, розмір окремих часток 

ґрунту, щільність, шпаруватість, вологість на початок випадіння опадів, 

вологоємність та інші. 

Значною мірою протиерозійна стійкість ґрунтів залежить від 

гранулометричного складу. При однаковому типі ґрунту більшою 

протиерозійною стійкістю володітиме важчий по гранулометричному складу 
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ґрунт, який містить більше мулистої фракції, здатної до структуроутворення. 

Особливо несприятливим є високий вміст фракції крупного пилу (0,05-0,01 мм), 

що значно знижує водостійкість структури. 

За гранулометричним складом ґрунти Шумського району є переважно 

середньосуглинковими, що свідчить про їх середню протиерозійну стійкість. 

Проте часто трапляються і легкосуглинкові та супіщані ґрунти, які є 

піддатливішими до впливу водної ерозії. 

Протиерозійна стійкість ґрунтів в певній мірі визначається властивостями 

колоїдно-дисперсних мінералів, які переважають в мулистій фракції. Таким 

мінералам, які мало набухають при контакті з водою, як, наприклад, каолініт, 

відповідає відносно низька протиерозійна стійкість ґрунтів, тому що вони 

забезпечують слабше зчеплення між частинками. І навпаки, породи, в яких 

переважають гідрофільні мінерали (монтморилоніт), характеризуються 

порівняно високим зчепленням і протиерозійної стійкістю [203].   

Здатність гумусу склеювати, цементувати частки ґрунту в водостійкі 

агрегати також відображається на протиерозійній стійкості ґрунтів. Багато 

дослідників при порівнянні різних ґрунтів відзначали більш високу 

протиерозійну стійкість ґрунтів з високим вмістом гумусу. С. С. Соболєв 

(1948), В. Б. Гуссак [122], А. Д. Воронін і М. С. Кузнєцов (1970) створили ряди 

стійкості основних типів ґрунтів. Дослідники побачили, що протиерозійна 

стійкість ґрунтів зменшується на північ і південь від чорноземно-степової 

смуги разом зі зменшенням вмісту гумусу [176].   

За таким показником, як вміст гумусу, ґрунти досліджуваної території 

дуже відрізняються. Найбільший вміст гумусу (5-7%) спостерігається в 

торфових, лучних, лучно-болотних, чорноземно-лучних ґрунтах, які 

зустрічаються переважно в долинах річок та на півночі Шумського району. За 

рахунок великого вмісту гумусу вони є стійкими до впливу ерозії. Майже 

відсутнім гумус є в розмитих ґрунтах та виходах гірських порід. Також 

найменший вміст гумусу (1-2%) на території Шумського району 
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спостерігається в ясно-сірих та сірих опідзолених ґрунтах, дерново-підзолистих 

різного ступеню змитості, а також в сильнозмитих відмінах ґрунтів. 

Водостійкість структури – один з найважливіших факторів протиерозійної 

стійкості ґрунтів. У роботах багатьох авторів висока протиерозійна стійкість 

ґрунтів асоціюється з її високою структурністю. Однак в деяких випадках 

міцність структури ґрунту в воді не забезпечує високої протиерозійної 

стійкості. Це свідчить про те, що протиерозійна стійкість не вичерпується 

водостійкістю агрегатів, особливо це справедливо для ущільнених ґрунтів. 

Однак в ґрунтах з незначною зв’язністю відзначається помітна кореляція даних 

агрегатного складу з протиерозійною стійкістю [163].   

Зчеплення - найголовніший показник, що безпосередньо визначає 

протиерозійну стійкість ґрунтів. У випадку щільних зв'язних ґрунтів 

протиерозійна стійкість практично повністю визначається зчепленням, причому 

основна роль належить зчепленню агрегатів один з одним. 

Вплив вологості ґрунту безпосередньо на опір його змиву вивчав  

В. Б. Гуссак [122]. Він порівнював протиерозійну стійкість чорнозему в сухому 

і капілярно зволоженому стані і встановив, що кількість ґрунту, змитого з сухої 

поверхні, виходить в сотні разів більше, ніж з вологої. Аналогічну картину 

спостерігав Т. Г. Жорданія [126] на карбонатних суглинках Самгорі (Грузія). 

Основною причиною сприятливої дії попереднього зволоження на 

протиерозійну стійкість ґрунтів він вважає повільне витіснення водою 

адсорбованого і вільного повітря, тоді як під час вступу відразу великої маси 

води на сухий зразок повітря виділяється бурхливо, роз'єднуючи і руйнуючи 

агрегати.  

Вплив вологості на протиерозійну стійкість ґрунтів спостерігається не 

тільки при додатніх, але і при від’ємних температурах. Однак характер впливу 

в цьому випадку зовсім інший. Замерзання і танення ґрунту при високій 

вологості, особливо багаторазове, здійснює негативний вплив на протиерозійну 

стійкість ґрунту. При цьому формуються добре виражені прошарки льоду, що 

знижують зчеплення і розмір водостійких агрегатів. Тобто замерзання і 
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подальше танення ґрунту впливає не безпосередньо на протиерозійну стійкість 

ґрунту, а через водостійкість структури і міжагрегатне зчеплення. 

Обмінні катіони впливають на поверхневі властивості ґрунтових частинок, 

тому можна очікувати, що протиерозійна стійкість ґрунтів також залежить від 

їх складу. В. В. Охотін і О. Ф. Смірнова [182] досліджували протиерозійну 

стійкість звичайного чорнозему і пермської глини, насичених в одному випадку 

обмінним кальцієм, в іншому - натрієм. Протиерозійна стійкість зразків, 

насичених натрієм, виявилася в обох випадках в 3 рази більшою. У повітряно-

сухому стані ґрунти, багаті колоїдами, мають стійкішу структуру, якщо вони 

насичені обмінним кальцієм. Проте для ґрунтів, які бідні на колоїди, 

спостерігається обернена залежність [135]. Питання про вплив складу обмінних 

катіонів на протиерозійну стійкість ґрунтів не можна вважати повністю 

вирішеним через нестачу даних. 

Дослідженнями Ц. Є. Мірцхулави [139] встановлено характер впливу 

солей на протиерозійну стійкість ґрунтів. Найменший опір здійснюють ґрунти, 

що містять легкорозчинні солі. В результаті швидкого вимивання цих солей 

зв'язність ґрунту, а з нею і протиерозійна стійкість швидко зменшується. 

Ґрунти, що містять гіпс, мають більшу протиерозійну стійкість. Найбільшою 

протиерозійною стійкістю володіють ґрунти, що містять гідроксиди заліза, 

суцільний макро- і мікрокристалічний кальцит [146].   

Важливе значення має вивчення протиерозійної стійкості в Україні  

А. С. Скородумовим [204]. Було встановлено, що найбільшою протиерозійною 

стійкістю характеризуються чорноземні ґрунти під природною степовою 

рослинністю чи під густими посівами сільськогосподарських культур. Меншою 

протиерозійною стійкістю володіють лісові ґрунти, особливо сірі і ясно-сірі. 

Вони гарно структуровані, швидко поглинають воду, але при обробітку їх 

структура легко розпилюється. Ще меншою протиерозійною стійкістю 

характеризуються дерново-підзолисті ґрунти [204].  
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Таким чином, серед ґрунтів досліджуваного регіону найменшою 

протиерозійною стійкістю володіють дерново-підзолисті, ясно-сірі та сірі лісові 

ґрунти. 

Варто зазначити, що не тільки ґрунт здійснює вплив на розвиток ерозійних 

процесів, а й він сам в той же час змінюється під їх впливом. Утворюються 

змиті ґрунти, які втрачають певну частину верхнього родючого шару, а також 

внаслідок ерозії погіршуються деякі властивості ґрунту (підвищується 

щільність ґрунту, знижується вміст гумусу і поживних речовин, водостійких 

агрегатів і т.п.). Внаслідок цього протиерозійна стійкість змитих ґрунтів 

зменшується. Так, І. П. Ковальчуком [138] при дослідженні впливу 

властивостей ґрунту на розвиток ерозійних процесів у Західному Поділлі було 

підтверджено, що чим більший ступінь змитості ґрунту, тим менше в ньому 

водотривких агрегатів і тим вони дрібніші. 

В моделі RUSLE вплив властивостей ґрунту на інтенсивність розвитку 

ерозії враховується у вигляді К-фактора. Розрахунки К-фактора були проведені 

для 23 основних типів ґрунтів США. На основі цих даних була побудована 

номограма (номограма Уїшмеєра-Джонсона-Кроса) [99] для визначення 

фактора еродованості залежно від ґрунтових характеристик: 

  відсоткового вмісту різних гранулометричних фракцій в ґрунті; 

  вмісту органічної речовини (гумусу); 

  параметра структури ґрунту (табл. 2.3); 

  показника водопроникності ґрунту (табл. 2.4). 

Таблиця 2.3 

Код структури ґрунту (b), який використовується в RUSLE [235]   

Код Код структури 

(англійська назва) 

Код структури (українська 

назва) 

1 Very fine granular Порохувата 

2 Fine granular Зерниста 

3 Medium or coarse granular Грубозерниста та горіхувата 

4 Blocky, platy or massive Масивна, брилувата, пластинчаста 
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Таблиця 2.4 

Клас водопроникності ґрунту (с), який використовується в RUSLE [235]   

Клас 

Характер 

водопроникності 

(англійська назва) 

Характер водопроникності 

(українська назва) 

Швидкість 

водопроникності, 

мм/хв. 

1 Rapid Швидко < 0,5 

2 Moderate to rapid Від помірного до швидкого 0,5-0,1 

3 Moderate Помірно 0,1-0,02 

4 Slow to moderate Від повільного до помірного 0,02-0,005 

5 Slow Повільно 0,005-0,001 

6 Very slow Дуже повільно > 0,001 

 

К-фактор залежить від властивостей ґрунту, які визначають швидкість 

фільтрації води, загальні водоутримуючі властивості, здатність до 

диспергування, зв’язність ґрунту тощо. Прямі визначення фактора К є досить 

трудомісткою процедурою, а тому в США для отримання цієї характеристики 

були проведені визначення цього фактору за допомогою стандартних 

властивостей (характеристик гранулометричного складу, вмісту органічної 

речовини, водопроникливості, показників структури ґрунту) для 23 основних 

ґрунтів США [99]. Було отримано рівняння множинної регресії, яке 

використовувалося для широкого спектру ґрунтів середньо- та 

важкосуглинкового складу. На основі цього рівняння була побудована 

номограма К-фактора (Номограма Уішмейєра – Джонсона – Кросса). Відомі 

спроби адаптації К-фактора для східноєвропейських ґрунтів та прийнятих на 

теренах колишнього СРСР методик визначення властивостей ґрунтів, зокрема 

гранулометричного складу [99, 129]. Переведення номограми Уїшмеєра-

Джонсона-Кроса в метричну систему та її адаптація до методик визначення, 

зокрема, гранулометричного складу, прийнятих у колишньому СРСР, було 

здійснене в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова [129, 

153]. 
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Крім того, К-фактор визначається за формулою [99]: 

, (14) 

де М = (% фракції 0,1-0,002 мм) × (% фракції 0,1-0,002 мм + % фракції 2-

0,1 мм),  

a – вміст гумусу (%),  

b – код структури, 

 c – клас водопроникності. 

Також варто зазначити, що для території Європейського Союзу у 2014 р. 

[88] було обчислено К-фактор і на основі цього створено карту високої 

роздільної здатності (500 м).  

 

2.4. Визначення впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних 

процесів 

Відомо, що наявність рослинного покриву суттєво зменшує можливість 

прояву ерозійних процесів. Рослинність збільшує шорсткість поверхні ґрунту, 

знижує коефіцієнт поверхневого стоку, захищає ґрунтові агрегати від ударного 

впливу крапель дощу, скріплює ґрунт кореневою системою [128], тобто є 

важливим фізико-географічним чинником ерозії. Найбільшою мірою 

визначають величину протидії ерозії ґрунту під сільськогосподарськими 

культурами і природною рослинністю такі показники: проективне покриття 

поверхні, висота рослин і їх щільність (надземна фітомаса), характер кореневої 

системи і насиченість нею верхнього 30-см шару ґрунту (підземна фітомаса) 

[205]. Їх вплив проявляється залежно від біотичних особливостей культур, 

попередника, гумусованості і гранулометричного складу ґрунту. 

Рослини здійснюють багатоаспектний вплив на процеси ерозії. Прямий 

вплив рослинності полягає в скріпленні частинок ґрунту, оберіганні від ударів 

крапель дощу, збільшенні шорсткості і зменшенні швидкості потоку, а також 

зміні режиму вбирання. Непрямий вплив рослинності проявляється у зміні 

фізичних, хімічних і біологічних властивостей ґрунту. Одна і та ж культура по-

різному впливає на змив в залежності від природних умов регіону, сортових 
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особливостей і режиму зволоження. У маловодні роки, наприклад, відмінності 

між впливом просапних і густопокровних культур дещо менші, ніж в 

багатоводні. Також існують відмінності у ролі рослинності залежно від фази її 

розвитку [235].   

Прямий вплив рослинності на протиерозійну стійкість ґрунтів вивчав  

Ц. Є. Мірцхулава [163]. Він встановив, що обробіток таких рослин, як люцерна 

і райграс сприяє підвищенню показника протиерозійної стійкості, зменшенню 

розмиваючої швидкості потоку в 1,4-2,0 рази. Зернобобові збільшують її 

приблизно в 1,2 рази, зернові – в 1,3, бобові без злаків – в 1,7, злаково-бобова 

суміш – в 2,2, лугові рослини – в 3 рази [151]. Ефективність рослин насамперед 

залежить від кореневих систем. Виявлено, що мичкувата коренева система є 

більш результативною і краще сприяє захисту ґрунту від ерозії. Згідно з цим, 

просапні культури, висаджені впоперек схилу, з добре розвинутою кореневою 

системою майже не сприяють збільшенню розмиваючої швидкості.  

Чималий вплив на ерозійні процеси здійснює також надземна частина 

рослин. Листя і стебла рослин, особливо деревних, затримують частину опадів. 

Крони дерев у хвойних лісах, за даними А. А. Молчанова [173], затримують до 

53% річних опадів. Влітку крони можуть затримати до 20-30 % дощових опадів. 

Мох та лісова підстилка можуть затримувати кілька міліметрів опадів. Лугова 

рослинність затримує до 1,2 мм опадів [151]. 

Добре розвинений рослинний покрив формує високу шорсткість поверхні. 

Це зменшує швидкість схилового стоку. Згідно з Дж. Кітріджем [146], 

коефіцієнт шорсткості збільшується залежно від характеру трав'яного покриву 

у 2-3 і навіть 4,5 рази. За даними Г. А. Ларіонова [150], помітне зростання 

швидкості руху води починається при зменшенні проективного покриття до 

50%. Внаслідок ефективного збільшення протиерозійної стійкості ґрунтів і 

пониження швидкості потоків води на схилах різко зменшується змив ґрунту 

під впливом рослинності. Під добре розвиненими травами змив ґрунту може 

скоротитися в десятки і сотні разів. Менше, але все ж істотно впливають 
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однорічні трави та зернобобові, ще менший вплив чинять зернові і просапні 

культури. Рослинність є сильним важелем впливу людини на ерозійні процеси. 

Максимальний позитивний вплив сільськогосподарських культур на 

протиерозійну стійкість ґрунтів спостерігається в період їх найбільшого 

розвитку: в кінці літа – на початку осені. До цього ж часу здійснюється 

ущільнення ґрунту, тому в цей період спостерігається максимальна 

протиерозійна стійкість ґрунтів [151].   

Величина впливу рослинності залежить від угіддя або 

сільськогосподарської культури і ступеня її розвитку, який закономірно 

змінюється приблизно з травня по жовтень. Для пару величина впливу 

вважається постійною, оскільки прийнято, що ґрунт під паром завжди 

знаходиться в пухкому стані і вільний від бур'янів. Для багаторічних трав ця 

величина також мало змінюється, бо до травня трави встигають повністю 

сформуватися. Надалі проективне покриття трав дещо змінюється при їх 

скошуванні. Для інших культур відбувається поступове зростання 

протекційних властивостей з травня до моменту збирання, а потім - різке 

зменшення. 

В осінній період ґрунт ущільнюється, водостійкість його структури 

підвищується. Однак у весняний період в результаті чергування процесів 

промерзання і відтанення ґрунт знову розущільнюється і його структура 

руйнується. В результаті цього відталий ґрунт має низьку протиерозійну 

стійкість. Зяб в цей період за величиною розмиваючої швидкості потоку 

практично не відрізняється від чистого пару. Ґрунт під озимими культурами і 

травами виявляється стійкішим. Величини розмиваючої швидкості для цих 

угідь при глибині потоку 1 см дорівнюють відповідно 0,21-0,27 і 0,23-0,54 м/с. 

[146].  

Показник лісистості Шумського району є одним з найбільших в 

Тернопільській області – 23,6%. Проте і розораність території є досить високою 

(47,97%). Недоліком структури землекористування є концентрація лісів у 

Гологоро-Кременецькому кряжі і зменшення лісистості в іншій частині району.  
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У моделі RUSLE вплив рослинного покриву врахований у вигляді  

С-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. 

У 1978 р. У. Х. Уїшмеєр та Д. Д. Сміт поділили на три складові вплив 

рослинного покриву на величину ерозійної небезпеки [101]: 

• захисний ефект листяного покриву рослин; 

• захисний ефект органічного матеріалу на поверхні ґрунту (листяного 

опаду); 

• захисний ефект органічного матеріалу у верхніх горизонтах ґрунту. 

Значення С-фактору  були обчислені для видів рослин, особливо для 

сільськогосподарських культур [64, 100]. Вони подаються у вигляді таблиць 

безрозмірних коефіцієнтів, отриманих на основі статистичної обробки даних 

стаціонарних  досліджень [64, 75, 100]. Деякі зі значень подано в табл. 2.5.  

 

Таблиця 2.5 

Усереднені значення С-фактору для окремих  

сільськогосподарських культур [64, 75, 100] 

Використання земель 
Середньорічне значення 

 С-фактору 

1 2 

Первинний ліс (покриття кроною більше 40 %) 0,002 

Вторинний ліс (покриття кроною 10-40 %) 0,006 

Чагарники 0,014 

Сад 0,11 

Пасовища та сіножаті 0,11 

Луки 0,01-0,025 

Рілля 0,377 

Чистий ґрунт 1 

Кукурудза, сорго або просо високопродуктивне 0,2-0,55 

Кукурудза, сорго або просо малопродуктивне 0,5-0,9 

Соя 0,2-0,5 

Пшениця 0,1-0,4 

Картопля, рядки вздовж схилів 0,2-0,5 

Картопля, рядки поперек схилів 0,1-0,4 

Горох 0,3-0,4 
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Крім того, є багато інших способів визначення С-фактору. Нормалізований 

відносний індекс рослинності (NDVI) є одним з найчастіше використовуваних 

методів для визначення С-фактору за допомогою матеріалів дистанційного 

зондування для оцінки ерозії ґрунту на регіональному і вищому рівні 

(наприклад [22, 43, 85, 93, 94]). 

 NDVI відображає поточний стан рослинного покриву. Різниця 

спектрального коефіцієнта відбиття між ближнім інфрачервоним (NIR) і 

червоним кольором (red) використовується для розрахунку NDVI. 

Формула може бути виражена таким чином [66]: 

NDVI = (NIR - red) / (NIR + red)     (15) 

Для того, щоб обчислити С-фактор на основі NDVI ми використовували 

метод J. M. Van der Knijff та ін. [94]. Згідно з ним, С-фактор розраховується за 

формулою:  

,     (16) 

де α і β - параметри, що визначають форму кривої, яка пов'язує NDVI з  

C-фактором. Згідно з J. M. Van der Knijff та ін. [93], для європейських 

кліматичних умов значення 2 і 1 є найбільш репрезентативними параметрами α 

і β цього рівняння відповідно.  

Є багато переваг використання NDVI (у порівнянні з картографічними 

матеріалами) при прогнозуванні ерозійної небезпеки. При використанні даних 

ДЗЗ для обчислення NDVI інформація завжди є актуальною і достовірною. 

Причому аерокосмічні знімки часто перебувають у вільному доступі на різні 

часові проміжки. З їх допомогою можна прослідкувати  динаміку і 

періодичність варіації обчислених величин. Великою перевагою використання 

NDVI є те, що його можна легко обчислити для великих територій [171].   

Проте, недоліки також є. На знімках можливі деякі спотворення чи 

похибки внаслідок певних погодних умов, хмарності і т.д. Їх можна частково 

виправити, використавши коефіцієнти, а також композитні зображення за 

певний період (від кількох днів до місяців). Щоб уникнути чи зменшити вплив 

похибок, використовують середнє значення NDVI [116]. Недоліком є і певна 
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часова обмеженість. NDVI можна вираховувати тільки для періоду вегетації 

рослин. Вегетаційний період – період між датами переходу температури 

повітря через 5º С навесні і восени. Тому використання NDVI обмежується цим 

часовим проміжком; також він не є ефективним про ослабленій рослинності. 

Враховуючи те, що основна частина опадів, які є рушієм ерозійних процесів, 

випадає в період з квітня по жовтень, для нашого дослідження таке обмеження 

в часі не можна вважати великим недоліком. 

Крім того, існують методи, які використовують регресійну модель, щоб 

оцінити кореляційний зв'язок  між значеннями С-фактору, виміряними в полі 

або отриманими з таблиць, і значеннями NDVI. Внаслідок цього невідомі 

значення С-фактору для різних видів земного покриву можна оцінити за 

допомогою рівняння, отриманого при аналізі лінійної регресії.  

 

2.5. Оцінювання впливу господарської діяльності людини на 

виникнення та розвиток ерозійних процесів 

Ерозія – це природний процес, який триває тисячі років, проте деякі види 

людської діяльності можуть збільшити природні темпи ерозії за відносно 

короткий період. Швидкість геологічної ерозії загалом зростає від низовин (до 

0,01 мм/рік) і схилів помірної крутизни (до 1 мм/рік) до гірських районів (10 

мм/рік). Орні землі зазвичай розмиваються зі швидкістю, характерною для 

гірської місцевості. Загалом швидкість ерозії на традиційно розорюваних полях 

в середньому на 1-2 порядки перевищує темпи нарощування ґрунтових 

горизонтів, ерозії під місцевою рослинністю та довготривалу геологічну ерозію 

[63]. 

Антропогенний фактор може розглядатися як азональний, оскільки 

пов'язаний з порушенням господарською діяльністю природних умов в будь-

якій з природних зон. Разом з тим, це фактор зональний, тому що саме з 

природними особливостями зон пов'язані види і ступінь антропогенного 

впливу. Наприклад, порушення зрідженого природного рослинного покриву в 

зоні поширення багаторічномерзлих порід; вирубка лісів в лісовій і 
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лісостеповій зонах; розорювання земель в лісостеповій і степовій зонах; 

іригація і випас худоби в аридній зоні. Антропогенний вплив впливає на умови 

формування стоку води і наносів на схилових водозборах, у багато разів 

посилюючи природну ерозію [117].   

Ведення сільського господарства може погіршити стан верхнього шару 

ґрунту. Адже щоб виростити урожай, потрібно обробити ґрунт, розпушити 

його, щоб нові рослини могли вкоренитися. Після того, як урожай забирають, 

ґрунт залишається непокритим, легко піддається впливу вітру чи дощу. Проте, 

наприклад, висівання покривних культур восени може допомогти утримувати 

ґрунт протягом зими, зменшуючи інтенсивність ерозії. Вирубка лісів також є  

однією з причин пришвидшення ерозії. Одним з найважливіших бар’єрів для 

ерозії є дерева, оскільки коріння буквально утримує ґрунт разом. Навіть після 

заміни вирубаних дерев, молодим деревам потрібні роки, щоб коріння виросло і 

стало достатньо розлогим. Також розширення міст, розбудова приміських 

територій може посилити ерозію. Для будівництва територію очищують від 

рослинного покриву чи інших природних засобів захисту від ерозії ґрунту. Крім 

того, часто природний рослинний покрив замінюють іншими видами рослин, 

які не будуть настільки ефективно запобігати ерозії [45].  

Тобто вплив господарської діяльності людини на процеси ерозії важко 

переоцінити. Дія цього фактору проявляється опосередковано, через інші 

фактори ерозії ґрунтів. У процесі господарської діяльності людина докорінно 

змінює співвідношення факторів ерозії ґрунтів, причому кінцевий ефект цього 

впливу часто буває несприятливим, що супроводжується прискоренням 

розвитку ерозії ґрунтів. Прискорена ерозія ґрунтів в сучасних умовах 

найчастіше буває наслідком нераціональної господарської діяльності. Її 

причинами можуть бути як відсутність науково обґрунтованих рекомендацій 

щодо раціональної господарської діяльності з урахуванням всіх факторів ерозії 

ґрунтів, так і невиконання наявних рекомендацій. Необхідно відзначити, що до 

теперішнього часу розроблено чималий перелік протиерозійних заходів, який 

безперервно продовжує поповнюватися новими заходами з охорони ґрунтів від 
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ерозії. Кожен із заходів спрямований на регулювання одного або декілька 

чинників ерозії ґрунтів. 

Частково діяльність людини, а саме здійснення протиерозійних заходів, у 

моделі RUSLE відображається у факторі Р. Р-фактор являє собою відношення 

втрат ґрунту з ділянки з визначеними протиерозійними заходами, до втрат 

ґрунту з контрольної ділянки без будь-яких протиерозійних заходів [167]. Як і  

С-фактор, Р-фактор було обчислено для різних видів протиерозійних заходів і 

деякі значення подано в таблиці (табл.2.6) [64].  

Таблиця 2.6 

Р-фактор при різному контролі за ерозійними процесами [64] 

Вид протиерозійного заходу Р-фактор 

Без проведення протиерозійних заходів 1 

Контурний обробіток при крутизні схилу 0-1° 0,6 

Контурний обробіток при крутизні схилу 2-5° 0,5 

Контурний обробіток при крутизні схилу 6-7° 0,6 

Контурний обробіток при крутизні схилу 8-9° 0,7 

Контурний обробіток при крутизні схилу 10-11° 0,8 

Контурний обробіток при крутизні схилу 12-14° 0,9 

Рівневі сходові тераси 0,14 

Обернені до схилу сходові тераси 0,05 

Позасхилові сходові тераси 0,35 

Рівневі затримувальні сходові тераси 0,01 

Зв’язані гребені 0,1-0,2 

Мульчування 0,6 

Гребенювання 0,35 

Зонування 0,25 

 

Фактор Р відображає вплив на інтенсивність ерозійних процесів усіх 

протиерозійних заходів. У випадку, коли ґрунтозахисні заходи не проводяться, 

Р-фактор дорівнює 1. Значення Р-фактору зменшується, якщо застосовуються 
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протиерозійні заходи, як от терасування, контурний обробіток, дренаж та інші. 

З усіх факторів моделі RUSLE саме Р-фактор є найбільш невизначеним. 

Особливо важко оцінити його для великої території, оскільки протиерозійні 

заходи здійснюються локально. 

 

2.6. Характеристика природно-господарських умов досліджуваної 

території  

В Україні інтенсифікація ерозійних процесів відбувається внаслідок 

високої розораності силових земель, неефективного використання коштів, 

виділених на боротьбу з ерозією, недоліків в організації території, ігнорування 

найпростіших агротехнічних протиерозійних заходів – напрямку обробітку 

ґрунтів, недотримання сівозмін тощо. Лісостепова зона при цьому є найбільш 

ерозійнонебезпечною територією України. До перелічених причин поширення 

ерозійних процесів тут додаються ще такі, як велика частка просапних культур, 

розчленований рельєф, зливові дощі [201]. Зона південного Лісостепу виділена 

Г. І. Швебсом [227] в якості поясу максимальної ерозії в Україні. Саме тому 

дослідження ерозійних процесів в межах Лісостепу є надзвичайно актуальним. 

Моделювання ерозійних процесів проводять на різних рівнях: від елементу 

схилу, індивідуального схилу та конкретного землекористування до території 

районів, областей. Об’єктом дослідження було обрано територію 

Шкроботівської сільської ради, яка розташована в південно-східній частині 

Шумського району Тернопільської області  (рис. 2.1). У загальних рисах 

природні умови с. Шкроботівка відображають природні умови як Шумського 

району, так і більшої частини Тернопільської області, тому досліджувана 

територія є репрезентативною для області і може служити прикладом для 

вивчення ерозійних процесів у її межах. Територія сільської ради займає 1063,2 

га, з яких рілля становить 789,7 га, пасовища – 115,0 га, багаторічні насадження 

– 17,0 га, сіножаті – 10,8 га. 74,3%. Всіх земель сільської ради є розораними. 
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Рис. 2.1. Географічне положення Шкроботівської сільської ради в районі 

та області (створено автором) 

Природні умови та території Шкроботівської сільської ради є 

характерними для Шумського району. Лише північна частина району є більш 

вологою і відрізняється за орографічними характеристиками. Нижче 

охарактеризовано природні умови Шкроботівської сільської ради.  

В орографічному плані територія Шкроботівської сільської ради, як і 

Шумського району, розташовується в межах Подільської височини, яка 

сформована з осадових порід різних геологічних епох. 

За рельєфом (рис. 2.2) територію Шкроботівської сільської ради можна 

розділити на два великих земельних масиви – південно-західний і північно-

східний.  

У свою чергу, південно-західний масив розділяється вододілом між 

річками Радошівка і Кума на північну і південну частини. 
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Рис. 2.2. Рельєф Шкроботівської сільської ради (створено автором за 

даними [33])  

Північна частина представлена схилами східної експозиції (рис. 2.3) з 

крутизною 5-12°. Сам вододіл хвилястий, у деякій мірі еродований. У південній 

частині цього масиву схили здебільшого пологі (3-4°), місцями переходять в 

покаті (6-7°).  

Зі сходу на захід територією Шкроботівської сільської ради простягається 

балка, яка в західній частині розгалужується, внаслідок чого рельєф 

ускладнюється, площа змитих ґрунтів збільшується. У загальному, південно-

західна частина території еродована в більшій мірі, ніж північно-східна. 

Північно-східний масив теж ділиться балками на межиріччя з розвинутим 

мікрорельєфом. 

У зв’язку з добре вираженим мезорельєфом, на території сільської ради 

дуже поширені еродовані ґрунти, які утворились внаслідок неправильного 

господарювання і впливу атмосферних опадів. 
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Рис. 2.3. Експозиція схилів земної поверхні Шкроботівської сільської ради 

(створено автором за даними [33])  

Одним з важливих факторів ґрунтотворення є породи, на яких 

сформувались ґрунти. Основними з них виступають плейстоценові відклади – 

лесоподібні суглинки та оглеєні їх різновиди. За гранулометричним складом 

лесоподібні суглинки є середньо суглинковими, грубопилуватими. У днищах 

балок та долинах ґрунтотвірними породами є оглеєні лесоподібні суглинки. На 

процес оглеєння вказує наявність залізо-марганцевих бобовин, вохристих плям. 

Згідно з рельєфом змінюється характер поверхневого стоку, а також рівень 

залягання ґрунтових вод, які, у свою чергу, впливають на ґрунтотвірний процес. 

На території сільської ради підґрунтові води залягають на різній глибині. В 

основному їх рівень глибоко опущений (20-30 м) і вони не мають 

безпосереднього впливу на процес ґрунтотворення. У днищах балок ґрунтові 

води залягають близько до денної поверхні (0,5-0,8 м), місцями виходять на 

денну поверхню і мають безпосередній вплив на формування чорноземно-

лучних та болотних ґрунтів. 
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Територія Шкроботівської сільської ради розташована в мікрокліматичній 

зоні «Холодне Поділля», що зумовлює м’який помірно-континентальний 

клімат. Основні фактори формування клімату – сонячна радіація, атмосферна 

циркуляція та характер підстелюючої поверхні, які в певних взаємодіях і 

співвідношеннях створюють відповідні погодні умови [197].  

Температурний режим відзначається наростанням температур від 

холодного до теплого періоду і спаданням – від теплого періоду до холодного. 

Мінімальні середньомісячні температури повітря бувають у січні, лютому і 

можуть досягати від -2,8 до -3,4°. Найвища температура припадає на липень – 

серпень і досягає +32-34°С. 

Протягом року випадає в середньому 560-600 мм опадів, з яких 129-155 мм 

припадає на листопад – березень, а 414-441 мм – на квітень – жовтень [189]. 

У цілому на території сільської ради період можливої вегетації рослин 

досить довгий і становить 201-203 дні [189]. На початку і при закінченні 

вегетаційного періоду бувають приморозки. Сума активних температур за 

період активної вегетації становить 2400-2450° С [197]. 

Влітку близько 60 % всіх опадів випадає у формі зливи. У червні-липні 

буває 5-7 днів з грозами, у травні та серпні – 4-5 днів [197]. Весняні і літні 

зливи часто випадають разом з  градом, при цьому завдаючи значної шкоди 

посівам. Через активну ерозію, на схилових землях необхідно застосовувати 

протиерозійну агротехніку.  

У зв’язку з нестійкою температурою, у холодний період умови перезимівлі 

окремих культур і багаторічних трав іноді бувають несприятливими. Випадки 

загибелі озимих зумовлюються малосніжними зимами, холодними вітрами і 

низькими температурами на початку весни. Для уникнення цих явищ варто 

зимою проводити снігозатримання та осінню вносити калійні добрива, які 

збільшують кількість цукру в рослинах і підвищують зимостійкість культур. 

Ґрунтовий покрив території Шкроботівської сільської ради сформувався 

під впливом як лісової, так і трав’янистої рослинності. Ділянки, де перебування 

лісу було тривалішим, зайняті опідзоленими ґрунтами. На сьогодні невеликі 



76 
 

площі лісу збереглися лише в північно-західній частині сільської ради на 

підвищених елементах рельєфу. Ліс – мішаний, основними деревними 

породами є граб, осика, береза, дуб. Із чагарників зустрічаються черемха, терен. 

Природна трав’яниста рослинність збереглась на природних вигонах та 

сіножатях. На схилових пасовищах і луках із злаків найбільш поширені мітлиця 

звичайна, мітлиця біла, вівсяниця лучна, тонконіг, грястиця збірна. Із 

різнотрав’я поширені цикорій, кульбаба, подорожник ланцетний, деревій 

тисячолистий, чебрець, лапчатка гусяча. З бобових зустрічається конюшина 

біла, лядвенець рогатий, люцерна хмелевидна [197]. 

Територія Шкроботівської сільської ради розташована в південно-східній 

частині Шумського району в межах Скалатсько-Чорноострівського 

агроґрунтового району Західного Лісостепу. Як видно зі створеної нами 

картографічної моделі, на території Шкроботівської сільської ради 

переважають чорноземи опідзолені і чорноземи глибокі малогумусні (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Ґрунти території Шкроботівської сільської ради (створено 

автором за даними [218]) 
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Для території Шкроботівської сільської ради характерні лесові височини, 

хвилясті та плоскі, з широкими пологосхиловими річковими долинами, 

розчленовані ярами, балками, врізаними до крейдових відкладів, з потужними 

малогумусними та опідзоленими чорноземами під дібровами [177]. 

Розчленований рельєф, достатня кількість опадів, значна кількість 

схилових земель сприяють утворенню і поширенню ерозії, а недотримання 

вимог  протиерозійної організації території землекористування та обробітку 

ґрунтів лише погіршує ситуацію. 

Після дослідження на локальному рівні [157, 166, 168], ми перейшли на 

регіональний. Шумський район розташований на північному сході 

Тернопільської області (рис.2.1). Загальна площа району складає 83800 га, що 

становить 6,5 % території області, з них земель сільсько-господарського 

призначення — 57400 га, в тому числі: рілля — 41600 га; сінокоси і  

пасовища — 15200 га. Варто зазначити, що в структурі ґрунтового покриву 

нараховується 22200 га еродованих земель, що становить близько половини від 

площі ріллі. 

Шумський район Тернопільської області, згідно зі схемою фізико-

географічного районування України за авторством О. М. Маринича та ін. [159], 

відноситься до зони широколистяних лісів Західноукраїнського краю 

Середньоподільської височинної області, Лановецько-Теофіпольського району. 

Середньоподільська височинна область виділяється горбогірними 

ландшафтами, вододільними рівнинними, хвилястими, яружно-балковими 

природними комплексами [159, 160]. За районуванням К. І. Геренчука [188], 

майже вся територія Шумського району відноситься до Кременецького 

горбогірного лісового району. Абсолютні висоти в ньому більші 350 м. Тут 

переважають наступні місцевості: уступу Поділля з урочищами балок та 

ерозійних останців із сильно змитими, здебільшого, сірими лісовими ґрунтами; 

підніжжя уступу з урочищами лесових конусів виносу, крейдових пагорбів та 

заболочених знижень між ними;  хвилястих рівнин, вкритих чорноземами та їх 

еродованими відмінами; річкових долин, замулених делювіальними відкладами 
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[223]. Незначну частину на півночі Шумського району займає область Малого 

Полісся з середніми висотами 230 м. Це денудаційна рівнина, яка складається з 

таких урочищ: піщаних рівнин з сосновими лісами, дерново-слабопідзолистими 

ґрунтами, полями на місці зведених лісів і лук та еоловими формами; 

безлесових рівнин з перегнійно-карбонатними ґрунтами, цілком розораними; 

лесових рівнин з опідзоленими ґрунтами, цілком розораними; комишкових 

боліт у долинах річок; останцевих горбів [188, 197].  

Для території Шумського району притаманні широколистянолісові 

ландшафти, височини і низовини з антропогеновим покривом, покривом на 

палеозойський, крейдових та неогенових відкладах: лесові височини, 

розчленовані, з сірими і темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими 

дібровами; структурно-денудаційні височини, сильно розчленовані, з сірими і 

темно-сірими опідзоленими ґрунтами, з грабовими і буковими дібровами; 

акумулятивно-денудаційні височини, закарстовані, з сірими та темно-сірими 

опідзоленими ґрунтами,  з грабовими і буковими дібровами; лесові височини, 

хвилясті та плоскі, з широкими пологосхиловими річковими долинами, 

розчленовані ярами, балками, врізаними до крейдових відкладів, з потужними 

малогумусними і опідзоленими чорноземами, під дібровами [177]. 

Більша частина Шумського району належить до Подільської височини, 

тільки північний фрагмент території розташований в зоні Малого Полісся 

(рівнина з абсолютними висотами 210—220 м, присутні болота, поширені 

піски). На північному заході височіють Кременецькі гори, абсолютні висоти 

яких сягають до 315 метрів [231]. Північний схил Кременецьких гір, який 

розташований на території Шумського району, крутий, сильно почленований 

ярами та балками. Також тут спостерігається максимальна густота яркової 

мережі – близько 1,1 км/км2 [197]. Поверхня району – підвищена хвиляста, на 

північному заході – горбиста лесова рівнина, глибоко розчленована балками та 

ярами (рис. 2.5) [231]. 

 

http://irp.te.ua/shumsk-rayon/
http://irp.te.ua/shumsk-rayon/
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Рис. 2.5 Рельєф території Шумського району (створено автором за  

даними [33]) 

Рельєф території Шумського району характеризується різноманітною 

крутизною схилів (рис. 2.6). Вона коливається від 0° до 23°. Найбільші площі 

займають схили крутизною понад 3º. Ці схили нерівномірно розподілені по всій 
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території району, проте найбільше їх зосереджено в долині р. Вілія, яка 

тягнеться з південного заходу на північний схід, та на північному заході 

району. Схили крутизною понад 3º розташовані переважно на північному 

заході району в Кременецьких горах, а також та схилах річкових долин. 

 

Рис. 2.6 Крутизна схилів території Шумського району (створено автором за 

даними [33]) 
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Розчленований рельєф і достатнє зволоження впливають на формування 

густої річкової мережі. Найбільшою річкою Шумщини є Вілія. В межах 

Шумського району вона має довжину близько 40 км. У своїй верхній і частково 

середній течії Вілія є лівою притокою Горині, яка у свою чергу впадає в 

Прип’ять і є її правою притокою. Витік річки Вілія розташований на східних 

схилах Кременецького горбогір’я в межах західних територій Шумського 

району, в околицях села Тетильківці. Найбільшою її притокою є річка Кума. Ця 

річка бере початок в околицях села Садки і далі через села Потуторів і Бриків 

несе свої води у Вілію. Однією з найбільших лівих приток є річка Кутянка, яка 

протікає на заході району [190]. 

Досліджуваний регіон розташований в помірному кліматичному поясі, у 

межах атлантико-континентальної області, її рівнинної підобласті. Район 

належить до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони [197].  

Характерними є нежарке літо і  м’яка зима. За рік в районі в середньому 

випадає близько 600 мм, найбільше на південному заході [137].  Вегетаційний 

період триває приблизно 205-210 днів, з квітня до кінця жовтня – початку 

листопада [197].  

Розміщення району на рубежі двох природних зон – Малого Полісся і 

Лісостепу – обумовлює різноманітність ґрунтів, яких на території Шумщини 

нараховується декілька десятків різновидів (рис. 2.7). Дерново-підзолисті 

ґрунти поширені у межах Малого Полісся, тобто у північній частині району. На 

південь від Малого Полісся, здебільшого у межах Кременецького горбогір’я, 

домінують ясно-сірі і сірі лісові ґрунти. У центральній і північно-східній 

частинах району панівними є чорноземи опідзолені. На півдні району 

домінують чорноземи типові. В річкових долинах місцями зустрічаються 

болотні і торфово-болотні ґрунти. Таке різноманіття ґрунтів разом зі 

сприятливими природно-кліматичними умовами створюють передумови для 

розвитку ефективного сільського господарства [137, 231].  
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Рис. 2.7. Ґрунти Шумського району (створено автором за даними 

крупномасштабного обстеження ґрунтового покриву Шумського району) 
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Розчленований рельєф та достатня кількість опадів, які часто мають 

зливовий характер, сприяють розвитку ерозійних процесів. А поширення 

досить родючих ґрунтів підвищує необхідність їх дослідження та охорони від 

ерозії. 

 

Висновки до розділу ІІ 

1. На формування та розвиток ерозійних процесів впливає широкий 

спектр факторів, основними серед яких виступають кліматичні, властивості 

рельєфу і гірських порід та ґрунтів, рослинний покрив, господарська діяльність. 

2. Кліматичні умови є одним з провідних факторів ерозії. 

Безпосередньо впливають на розвиток ерозійних процесів сумарна кількість 

опадів та їх потужність. У процесі досліджень встановлено, що при 

моделюванні ерозії ґрунтів доцільно враховувати характер опадів (обложні, 

зливові), режим і тривалість різних фаз їх випадання, ерозійний індекс дощів, 

енергію падаючих капель дощу.  

3. Загалом вплив рельєфу виражається у перерозподілі стоку, а також 

у розбіжностях у кількості тепла, яке потрапляє на схили різної експозиції. На 

ступінь вияву ерозійних процесів впливає насамперед ухил (крутизна схилу), а 

також довжина схилу, форма його повздовжнього і поперечного профілю, 

експозиція, можливості акумуляція стоку на схилі, глибина місцевих базисів 

ерозії, горизонтальна і вертикальна розчленованість рельєфу. 

4. Ймовірність виникнення та інтенсивність розвитку ерозійних 

процесів певною мірою залежить від властивостей підстелюючих гірських 

порід і ґрунтів, сформованих на них. В Україні майже скрізь верхня частина 

товща гірських порід представлена плейстоценовими 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: гранулометричний склад, структурність і 

водостійкість ґрунтових агрегатів, вміст та склад гумусу, зв'язність, склад 
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поглинального комплексу, щільність, шпаруватість, вологість ґрунту на 

початок випадіння опадів, вологоємність та інших. 

5. 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 при моделюванні площинної ерозії, спровокованої стоком дових вод, 

насамперед варто враховувати такі показники, як проективне покриття поверхні 

рослинами, висоту рослин і їх щільність (надземна фітомаса), характер 

кореневої системи і насиченість нею верхнього 30-см шару ґрунту (підземна 

фітомаса). 

6. Вплив людини на розвиток ерозійних процесів є дуже великим, 

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. 

7. Було вивчено природні умови території дослідження, які одночасно 

є чинниками ґрунтотворення і факторами у складі рівняння RUSLE, що 

визначають ерозійну небезпеку земель. На основі статистичних і фондових 

матеріалів та польових досліджень встановлено, що для Шкроботівської 

сільської ради і Шумського району характерний розчленований рельєф, 

достатня кількість опадів, випадання їх у вигляді як злив, так й обложних 

дощів. Це все сприяє  утворенню і поширенню ерозії, а недотримання вимог  

протиерозійної організації території землекористування та обробітку ґрунтів 

лише погіршує ситуацію в регіоні. 
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РОЗДІЛ 3 

 ГЕОІНФОРМАЦІЙНО-КАРТОГРАФІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЕРОЗІЙНИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

3.1. Вихідні дані про фактори розвитку ерозійних процесів 

Ерозія ґрунту оцінюється, перш за все, інтенсивністю змиву та об’ємом 

змитого матеріалу. Для того, щоб кількісно оцінити ці показники, прогнозувати 

їх, попереджувати і застосовувати запобіжні протиерозійні заходи, 

використовують моделювання ерозії. 

Для моделювання ерозії і визначення потенційних втрат ґрунту для земель 

с. Шкроботівки та Шумського району ми застосували модифіковане 

універсальне рівняння RUSLE. Існує ряд переваг використання цієї моделі: 

потребує меншої кількості інформаційних параметрів, не вимагає дорогого 

обладнання, дозволяє здійснити моделювання за відносно невеликий час [167, 

235]. 

Для отримання інформації, небхідної для застосування рівняння RUSLE, 

нами використана технологія дистанційного зондування.  За даними ДЗЗ з 

допомогою методів обробки цифрових зображень оцінено характер 

землекористування та земний покрив сільради і району. При розробці моделей 

ерозії задіювалися технології ГІС [20, 59]. Дані дистанційного зондування в 

поєднанні з технологіями ГІС та емпіричними моделями прогнозування ерозії, 

такими як RUSLE, дозволили отримати надійні дані про потенційну 

інтенсивність розвитку ерозійних процесів на схилових землях водозбірних 

басейнів.  

Поєднання даних дистанційного зондування та інтегрування в ГІС моделей 

прогнозування ерозії допомогло не тільки оцінити втрати ґрунту, але й 

відобразити просторовий розподіл ерозійних процесів. Створення точних карт 

поширення ерозії ґрунту в середовищі ГІС є дуже важливим для визначення 

ділянок з активним ризиком розвитку ерозії, а згодом вибору пріоритетів 
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господарського використання земель та розробки відповідних методів 

збереження ґрунтів та їх захисту від впливу ерозійних процесів.  

За допомогою ГІС-технологій можна створювати електронну базу даних 

про властивості грунтового покриву. Їх використання має безліч переваг. 

Доцільність і необхідність застосування ГІС-технологій зумовлена наступними  

їх можливостями: 

• оновлення наявних ґрунтових карт та доповнення їх новою інформацією 

(наприклад,  уточнення існуючих меж ґрунтів, їх складу, ріня забруднення 

тощо);  

•  систематизації  інформації  в  електронних  базах даних,  де  можна  

відобразити  будь-які    кількісні  та якісні показники. В подальшому 

користуванні їх можна редагувати, доповнювати новими даними тощо;  

•  не  тільки  відображати інформацію,  а  й виконувати  різноманітні  

операції  з  даними:  робити розрахунки, конвертувати дані тощо;  

•  швидке  відображення  табличної  інформації  із баз  даних  у  

графічному  вигляді (створення  різноманітних тематичних карт ґрунтів та їхніх 

властивостей);  

•  простота  процесу  масштабування  електронних  карт,  що  було  

достатньо  складним завданням при роботі з паперовими зразками карт;  

•  зміна  картографічної  проекції  та відображення поверхні  залежно  від  

потреб (наприклад,  для  створення карт ґрунтів різних територій, країн тощо);  

•  застосування для  цілей  моделювання, для наочнішого відображення і 

сприйняття інформації про досліджуваний об’єкт [177]. 

Для реалізації моделі RUSLE використовувались технології географічних 

інформаційних систем (ГІС), зокрема ГІС-пакет фірми ESRI – ArcGis 10.7.1, а 

також SAGA GIS 7.2.0. Використання ГІС-технологій дозволило здійснювати 

не лише графічне відображення даних, а й їх обробку, формування баз даних, 

коригування та оновлення інформації. Також суттєвою перевагою є наявність 

різних модулів розширення та можливості їх практичного задіяння. 
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Обчислення та візуалізація отриманих результатів здійснювались в 

Системі координат універсальної поперечної проекції Меркатора (Universal 

Transverse Mercator,  UTM), еліпсоїд WGS84, зона 35N. 

Основними матеріалами, що використовувалися в рамках ерозійного 

моделювання за допомогою рівняння RUSLE, є дані про рельєф, ґрунти, клімат 

та рослинний покрив. Тому для обчислення ерозійних втрат ґрунту 

досліджуваної території і графічного відображення результатів 

використовувались такі вихідні матеріали (рис.3.1):  

• супутникові знімки LANDSAT8 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 [33], а ALOS World 3D-30m 

були отримані за допомогою попередньої реєстрації з архіву JAXA [2]; 

• 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. 

Алгоритм переходу від вихідних даних до розрахунку факторів, а в 

кінцевому результаті – до картограми потенційних втрат ґрунту внаслідок 
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ерозії – відображено на схемі (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Схема розрахунку потенційних втрат ґрунту на основі 

рівняння RUSLE (створено автором) 

На основі цих даних були обчислені кількісні показники факторів ерозії в 

моделі RUSLE. 

 

3.2. Геопросторові моделі ерозійної здатності дощу (R) 

Ерозійність дощових опадів – це здатність дощів спричиняти втрату ґрунту 

зі схилів. Сучасні визначення ерозійності дощів почалися з розробки 

універсального рівняння втрат ґрунту (USLE), після чого USLE був заміщений 

удосконаленим універсальним рівнянням ґрунтів (RUSLE) та RUSLE2 пізніше.   

Як вже було відзначено раніше, фактор ерозійності опадів (R) для кожної 

зливи визначається як результат загальної кінетичної енергії зливи (Е) на 

одиницю площі та максимальної 30-хвилинної інтенсивності дощу (І30). Таким 

чином, фактор ерозійності дощу обчислюється як середня сума значень R-

фактору для окремих злив. Дані про опади необхідні для точної оцінки 

ерозійності дощів, тому оригінальний метод, який використовується для 

розрахунку ЕІ30, вимагає записів плювіографа. Такі дані важко отримати у 
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багатьох частинах світу, а обробка даних вимагає багато часу і зусиль. Тому 

відсутність довгострокової інформації про інтенсивність опадів в деяких 

країнах робить застосування RUSLE складнішим. В попередніх дослідженнях 

(посилання) ми використовували значення R-фактору, визначене за допомогою 

картограми ерозійного індексу (обчисленої за 30-хвилинної максимальної 

інтенсивності) М. М. Заславського [128]. Проте при аналізі літератури було 

знайдено новіші методи розрахунку, які описані в розділі 2. 

Для визначення середніх місячних і річних розподілів R-коефіцієнта, 

використовуючи його відношення до кількості опадів, ми застосували два 

способи – перший за авторством U. Schwertmann та ін. [79], а інший – N. de 

Santos Loureiro і M. de Azevedo Coutinho [27]. 

Для тих областей, де відсутні дані, необхідні для розрахунку, зазвичай 

використовують альтернативний підхід для оцінки R-фактора [76]. Значення  

R-фактора розраховані за допомогою встановленого методу для метеостанцій. 

Далі значення R-фактору було екстрапольоване на досліджувану територію.  

Отже, для розрахунку R-фактора ми проаналізували дані про опади з 14 

метеостанцій (табл. 3.1), які є репрезентативними для території Шумського 

району та розташовані за її межами. Період дослідження охоплює 50 (23 для 

середньомісячних опадів) років. Цей часовий період був обраний на основі 

твердження У. Х. Уїшмеєра та Д. Д. Сміта [101] про те, що для розрахунку R-

фактора необхідні дані більш ніж 20-річного періоду спостережень. 

Таблиця 3.1.  

Дані про опади з метеостанцій (складено автором на основі даних 

European Climate Assessment & Dataset) 

Метеостанція Висота над рівнем 

моря, м  

Середньорічні опади, мм на 

рік 

1 2 3 

Бережани 303 624 

Броди 225 681 

Дубно 198 624 

Кам’янка-Бузька 215 717 

Хмельницький 195 649 

Кременець 259 680 
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Продовження таблиці 3.1.  

1 2 3 

Луцьк 181 559 

Львів 323 753 

Новоград-Волинський 218 616 

Рівне 234 582 

Шепетівка 277 686 

Тернопіль 334 590 

Володимир-Волинський 197 657 

Ямпіль 251 610 

Були розраховані та проаналізовані наступні показники: середньорічна і 

середньомісячна кількість опадів, місячні опади для дощів з кількістю опадів 10 

мм та більше, місячна кількість днів з кількістю опадів 10 мм та більше. 

Щомісячні та щорічні дані метеостанцій інтерполювалися за допомогою 

кригінгу. Універсальний крігінг може зафіксувати локальні деталі, зберігаючи 

також загальну картину [56]. Як і в багатьох частинах світу, для досліджуваної 

території відсутні детальні дані про інтенсивність опадів, тому розрахунки 

базувались на доступних даних щодо кількості опадів [170].  

 Середня місячна кількість опадів була розрахована з використанням 

щоденних опадів протягом 23 років (1968-1990 рр.), отриманих для 

досліджуваної території. У розрахунках використано два набори даних від двох 

метеостанцій (Кременець, Ямпіль), які є найближчими до досліджуваної 

території (приблизно 30 км від центру Шумського району). Щомісячна 

мінливість обчислених значень R-фактору з двох станцій відображена на 

графіку (рис.3.2). 

 

    a      б  

Рис. 3.2 Середній розподіл R-фактору (а) - у Кременці, (б) - в Ямполі  
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Як видно, результати двох розрахунків різні. Проте можна чітко зазначити, 

що в середньому місячному розподілі R-фактора є певні подібності. Ерозійність 

дощів поступово збільшується з початку березня та досягає максимуму у квітні-

травні (R-фактор складає 63 і 176 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ місяць-1 для моделі  

U. Schwertmann та інших, а також моделі N. de Santos Loureiro і M. de Azevedo 

Coutinho для станції Ямпіль та 61 і 145 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ місяць-1  для 

станції Кременець). Крім того, невелике збільшення ерозійності спостерігається 

в грудні. Найнижчі значення належать до холоднішого періоду року (жовтень-

березень). Розрахункові мінімальні показники R-фактора (за моделлю N. de 

Santos Loureiro і M. de Azevedo Coutinho [27]) отримали негативні значення. 

Таким чином, розглядаючи цей факт і високі значення розрахункових 

максимальних показників опадів, модель, запропонована N. de Santos Loureiro і 

M. de Azevedo Coutinho [27], повинна бути переглянута та вдосконалена, що 

буде зроблено у подальших дослідженнях. Далі розрахунки проводились за 

рівнянням U. Schwertmann та інших [79]. 

Для аналізу річної варіабельності ерозійності опадів використовувалися 

щомісячні дані за період 1968-2018 рр., але з відсутніми даними протягом 

декількох років (1976 і 1999 роки). Річна варіабельність R-фактора була 

розрахована за співвідношенням, запропонованим U. Schwertmann та ін. [79], а 

шляхом інтерполяції результатів в межах досліджуваної території відображено 

просторовий розподіл R-фактора (рис. 3.3). Результати для обчисленого 

щорічного значення коефіцієнта ерозійності наведені в таблиці (Додаток А). 

Були виявлені просторові відмінності в ерозійності дощів. На метеостанції у 

Львові виявлено найвищу величину R-фактора (608 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙  

рік-1). На відміну від цього, метеостанція у Луцьку показала найменше значення 

(447 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1). Значення R-фактору змінюються серед 

метеостанцій через різну кількість опадів, регіональність. 
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Рис. 3.3 Просторовий розподіл R-фактору (складено автором) 

На території Шумського району ерозійність опадів зменшується з заходу 

(520-530 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1) на північний схід та південний схід (500-

510 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1) (рис. 3.4). Територія Шкроботівської сільської 

ради є надто малою для значної зміни  R-фактора, середнє значення ерозійності 

опадів становить 500-510 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1. При дослідженнях 

літературних джерел було встановлено, що середнє значення R-фактора для 

Європи становить 488 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1 [68], та 906 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ 

год-1 ∙ рік-1 для Європейського Союзу [69], тоді як у країнах Східної Європи R-

фактор змінюється наступним чином: Польща - 537, Словаччина - 579, Чехія - 

524, Угорщина – 683 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1  [67], Україна 422–683 МДж ∙ 

мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1 [68]. Як видно, існує висока кореляція отриманих 

результатів зі значеннями R-фактора для сусідніх країн. 



93 
 

 

Рис. 3.4 Просторовий розподіл R-фактору на території Шумського 

району (складено автором) 

Якщо брати найближчі до досліджуваної території метеостанції в Дубно, 

Ямполі та Кременці (рис.3.5), то протягом досліджуваного періоду (1968- 

2018 рр.) максимальні значення ерозійності опадів спостерігались на 
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метеостанції м. Кременець в 1974 році (741 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1) та 2001 

році (785  МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1). На метеостанції м. Ямпіль найбільше 

значення R-фактору було в 1980 році (715 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1),  

м. Дубно – в 1998 році (725 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1). Мінімальна величина 

спостерігається у м. Ямпіль в 2011 та 2015 роках (283 та 297 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ 

год-1 ∙ рік-1). В Кременці найменші значення R-фактору були в 2011 р. (342  

МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1  ), в Дубно – в 2018 році (351 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ 

рік-1). Середнє значення за період спостереження склало 501 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ 

год-1 ∙ рік-1   у Дубно, 547 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1   у Кременці та 489 МДж ∙ 

мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1  у Ямполі. 

 

Рис. 3.5. Середній розподіл R-фактора, отриманий за рівнянням (6) 

(складено автором) 

 Хоча використання R-фактора в поєднанні з факторами водної ерозії має 

важливе значення, недолік цього підходу полягає в тому, що ерозія, як і 

кількість опадів, нерівномірно розподіляється протягом року. Щомісячний 

(сезонний) розподіл ерозійності дощів може бути настільки ж важливим, як 

середньорічне значення, оскільки ризик ерозії значно збільшується, коли 

незахищеність ґрунту (наприклад внаслідок збирання урожаю, заготівлі 
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деревини, будівництва і т.д.) збігається з періодами високої ерозійності опадів 

[80].   

Найбільша кількість опадів і, відповідно, найвища їх ерозійність 

спостерігається влітку (рис.3.6). Весною ерозійність опадів є дещо нижчою, ніж 

влітку, а взимку і восени спадає до мінімуму.  

 

 

Рис. 3.6 Сезонний розподіл ерозійності опадів для території Західної 

України: а – взимку, б – весною, в – влітку, г – восени (складено автором) 

Таблиця 3.2 та дванадцять карт (рис. 3.7) показують середньомісячні 

показники ерозійності дощів для 14 метеостанцій. Для досліджуваної території 

50% річної ерозійності спостерігається у травні, червні та липні (кінець весни 

та літо). 
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Рис. 3.7 Сезонний розподіл ерозійності опадів для території Західної 

України (складено автором) 
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Продовження рис. 3.7 Сезонний розподіл ерозійності опадів для території 

Західної України (складено автором) 
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Таблиця 3.2  

Середньомісячна ерозійність опадів для метеостанцій Західної України, МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ місяць-1  

(складено автором)   

 Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

Бережани  9 6 14 14 38 38 36 23 32 2 1 2 

Броди  13 10 16 14 48 46 46 56 37 10 5 12 

Володимир-

Волинський 13 11 15 12 48 42 58 41 29 20 11 19 

Дубно 13 25 17 13 56 46 60 55 23 5 2 6 

Кам’янка-

Бузька 23 27 30 25 62 58 58 45 38 31 22 28 

Кременець 10 8 15 15 36 46 52 40 24 22 10 19 

Луцьк 9 9 17 11 39 50 44 36 24 18 13 10 

Львів  10 14 21 20 28 67 54 39 23 24 17 16 

Новоград-

Волинський 19 15 23 15 35 50 55 47 25 20 22 20 

Рівне 18 10 18 14 31 48 61 46 29 17 9 11 

Тернопіль 29 14 23 16 55 59 68 57 31 16 9 13 

Хмельниць-

кий 13 11 13 15 34 53 75 33 10 10 21 18 

Шепетівка 11 4 5 14 41 36 55 35 25 9 7 10 

Ямпіль 21 11 20 14 47 49 57 42 32 20 11 19 

Середнє 

значення 15 12 18 15 43 49 56 42 27 16 11 14 
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Найменша ерозійність дощів в Шумському районі протягом року 

простежується в листопаді, грудні та лютому (в сумі близько 10%). Такий 

розподіл є досить стабільним серед усіх метеостанцій. Найвище 

середньомісячне значення R-фактора спостерігається в липні (56 МДж ∙ мм ∙  

га-1 ∙ год-1 ∙ місяць-1), червні, травні і серпні (49, 43 і 42 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ 

місяць-1 відповідно). На цей же період припадають активні 

сільськогосподарські роботи.  

 

3.3. Моделі піддатливості ґрунтів до ерозії (фактор К) 

Вихідними даними для розрахунку К-фактору і його територіального 

розподілу слугували ґрунтові карти (растрове зображення) сільських рад 

Шумського району та дані про властивості ґрунтів, отримані під час 

великомасштабного їх дослідження [218].  

Для аналітичних операцій необхідно перейти від растрового зображення до 

векторного. Векторне представлення даних є цифровим відображенням 

точкових, лінійних та полігональних просторових об’єктів у вигляді набору 

координатних пар, з описом тільки геометрії об’єктів [235].   

Ґрунтова карта кожної сільської ради Шумського району була прив’язана 

та перепроектована, після чого векторизована. Векторизація – це перетворення 

даних у числову форму шляхом кодування просторових координат об’єктів на 

карті за допомогою комп’ютера [235].  

Певний полігон на карті відповідає певному типу ґрунту. Полігони 

використовуються для представлення у ГІС площинних об’єктів [235]. В 

атрибутивну таблицю внесено дані про властивості ґрунтів, які необхідні для 

розрахунку К-фактору: гранулометричний склад по фракціях, вміст гумусу, код 

водопроникності, клас структури. Результатом цього є шейп-файл, який 

складається з векторного зображення карти ґрунтів і бази даних властивостей 

ґрунтів (рис. 3.8). При необхідності дані можна додавати, оновлювати їх. 
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Рис. 3.8 Візуалізація векторизованих шарів ґрунтів та атрибутивної 

бази даних їх властивостей 

Для розрахунку К-фактору було застосовано формулу 14 (2 розділ). 

Вихідні дані та результати обчислень можна побачити в таблиці (Додаток Б). 

Картограму просторового розподілу К-фактору у межах с. Шкроботівка та 

Шумського району представлено на рис. 3.9. та рис. 3.10. 

Значення К-фактору в межах Шкроботівської сільської ради змінюється 

від 0,24 до 0,49 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1 (табл.3.4). Середнє значення 

становить 0,3 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1. Найбільшу площу займають 

чорноземи типові і сильнореградовані слабо-, середньо-, сильнозмиті ґрунти зі 

значенням К-фактору 0,3-0,4 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1 (рис.3.9).  Разом вони 

складають 55% від всієї площі.  Найбільш ерозійно небезпечні ґрунти 

розподілені по території нерівномірно, але частіше зустрічаються в західній та 

північній частині. Найменшу площу займають лучно-болотні ґрунти, намиті 

чорноземи, розмиті ґрунти, ясно-сірі та сірі лісові ґрунти, частка кожного з яких 

менше 1%. 
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Рис.3.9  Розподіл К-фактору у межах Шкроботівської сільської ради 

(складено автором) 

Ґрунти, в яких значення К-фактору є найменшим і вони характеризуються 

мінімальною ерозійною небезпекою, також розміщені нерівномірно. Загалом 

можна сказати, що вони розташовані поблизу ставків в центральній частині 

Шкроботівської сільської ради, а також на південному заході села (рис. 3.9). 

Найменше значення К-фактору мають лучно-болотні, мулувато-болотні і 

торфувато-болотні ґрунти, найбільше – ясно-сірі, сірі лісові і темно-сірі 

опідзолені ґрунти. Основними характеристиками, які мали більший вплив на 

такий розподіл значень, можна вважати вміст гумусу та гранулометричний 

склад ґрунтів. 
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Таблиця 3.4  

Структура ґрунтового покриву Шкроботівської сільської ради (складено автором за даними [218]) 

№ Генетична група ґрунтів 
Площа К-

фактор м2 % 

5 Ясно-сірі і сірі лісові ґрунти 182517,00 1,71 0,49 

11 Ясно-сірі і сірі лісові слабозмиті ґрунти 87559,00 0,82 0,40 

12 Ясно-сірі і сірі лісові середньозмиті ґрунти 588185,00 5,50 0,36 

15 Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти 102871,00 0,96 0,31 

19 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

слабозмиті 

1081528,00 

10,11 

0,36 

20 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

середньозмиті 

771480,00 

7,21 

0,39 

21 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

сильнозмиті 

501939,00 

4,69 

0,43 

22 Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані 222175,00 2,08 0,29 

23 Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані слабозмиті 2847621,00 26,62 0,30 

24 Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті 1767903,00 16,53 0,41 

25 Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті 1233569,00 11,53 0,28 

38 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти 536593,00 5,02 0,24 

39 Лучно-болотні, мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти 228,00 0,002 0,27 

49 Намиті чорноземи і лучно-чорноземні ґрунти 450,00 0,004 0,32 

50 Намиті лучні ґрунти 770051,00 7,20 0,30 

52 Розмиті ґрунти і виходи пухких (піщаних і лесовидних) порід 2112,00 0,02 0,28 
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Значення К-фактору в межах Шумського району змінюється від 0,09 до 

0,55 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1  (рис.3.10, табл.3.5). Середній показник 

становить 0,33 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1 .   

Найменшу площу займають намиті чорноземи, мочаристі, дернові 

неглибокі глеюваті, темно-сірі опідзолені ґрунти глеюваті (разом 0,03%,  

К-фактор від 0,22 до 0,34 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1), а також чорноземи 

звичайні різних ступенів змитості. 

Найбільшу площу займають темно-сірі опідзолені слабо- та середньозмиті, 

ясно-сірі та сірі лісові середньозмиті, дерново-підзолисті слабо- та 

середньозмиті ґрунти, кожен з яких займає частку від 5 до 10% загальної площі 

(рис.3.10). К-фактор цих найбільш поширених ґрунтів варіює від 0,30 до 0,50  

т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1.  

Найбільше значення К-фактора в ясно-сірих, сірих лісових і темно-сірих 

опідзолених ґрунтів, чорноземів опідзолених сильнозмитих, які займають 

чималі площі.  

Найменше значення К-фактора в чорноземів щебенюватих і дернових 

щебенюватих ґрунтів на елювії щільних карбонатних порід, неосушених 

торфовищ, які займають невеликі площі переважно на півночі району.  

Найбільшу площу займають ґрунти зі значенням К-фактору від 0,060 до 

0,080 т ∙ га ∙ год ∙ МДж1 ∙ мм-1 ∙ га-1 (рис.3.10, табл.3.5).  До них належить 

більшість ґрунтів досліджуваної території, представлених, в основному, темно-

сірими опідзоленими, чорноземами опідзоленими, чорноземами глибокими 

мало гумусними. Тобто великі площі зайняті достатньо ерозійно-стійкими 

ґрунтами.  
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Рис. 3.10. Картограма розподілу К-фактору у межах Шумського 

району (складено автором) 
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Таблиця 3.5.  

Структура ґрунтового покриву Шумського району 

№ Назва на карті агровиробничої групи ґрунтів (Генетична група ґрунтів) Площа, К-фактор, 

т∙га∙год∙МДж-1 

∙ мм-1 ∙ га-1 

м2 % 

1 2 3 4 5 

1 
Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами 

елювію масивно-кристалічних порід (30-50%) 
1356794,00 0,28 0,13 

2 Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті ґрунти на піщаних відкладах 18482470,00 3,81 0,20 

3 Дерново-підзолисті слабозмиті ґрунти 30753706,00 6,34 0,29 

4 Дерново-підзолисті середньозмиті ґрунти 21464229,00 4,42 0,28 

5 Ясно-сірі і сірі лісові ґрунти 29179074,00 6,01 0,49 

6 Ясно-сірі і сірі лісові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками 18900569,00 3,90 0,49 

7 Ясно-сірі і сірі лісові глеюваті ґрунти 2962904,00 0,61 0,39 

8 Ясно-сірі і сірі лісові оглеєні засолені ґрунти 384874,00 0,08 0,41 

9 Ясно-сірі і сірі лісові поверхнево-оглеєні ґрунти 145216,00 0,03 0,41 

10 Ясно-сірі і сірі лісові глейові ґрунти 930633,00 0,19 0,40  

11 Ясно-сірі і сірі лісові слабозмиті ґрунти 18743340,00 3,86 0,40 

12 Ясно-сірі і сірі лісові середньозмиті ґрунти 42083237,00 8,67 0,36 
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Продовження таблиці 3.5.  

1 2 3 4 5 

13 Ясно-сірі і сірі лісові сильнозмиті ґрунти 16748860,00 3,45 0,33 

14 Темно-сірі опідзолені та слабореградовані ґрунти 44189128,00 9,11 0,41 

15 Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти 15103952,00 3,11 0,31 

16 
Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах підстелених пісками 

і супісками 
6459319,00 1,33 0,29 

17 Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті 7776160,00 1,60 0,41 

18 Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глейові 70845,00 0,01 0,34 

19 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

слабозмиті 
35685361,00 7,35 0,36 

20 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

середньозмиті 
23140464,00 4,77 0,39 

21 
Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані 

сильнозмиті 
13233485,00 2,73 0,43 

22 Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані 21009027,00 4,33 0,25 

23 Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані слабозмиті 7212930,00 1,49 0,30 

24 Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті 3562505,00 0,73 0,41 

25 Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті 218258,00 0,04 0,26 
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Продовження таблиці 3.5.  

1 2 3 4 5 

26 
Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі та їх залишково- і слабосолонцюваті 

відміни 
923481,00 0,19 0,35 

27 Чорноземи звичайні слабозмиті 1161306,00 0,24 0,23 

28 Чорноземи звичайні середньозмиті 172628,00 0,04 0,28 

29 Чорноземи звичайні сильньозмиті 213866,00 0,04 0,34 

30 
Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії 

щільних карбонатних порід 
308467,00 0,06 0,11 

31 
Чорноземи щебенюваті сильнозмиті і дернові слаборозвинені щебенюваті ґрунти на 

елювії щільних карбонатних порід 
4265976,00 0,88 0,09 

32 
Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних 

карбонатних порід слабодефльовані 
353772,00 0,07 0,30 

33 Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни 486509,00 0,10 0,25 

34 Лучні, чорноземно-лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни 2451134,00 0,51 0,26 

35 
Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті 

засолені ґрунти 
8379267,00 1,73 0,20 

36 Мочаристі і мочарні незасолені ґрунти та поєднання з їх переважанням 86429,00 0,02 0,19 

37 Мочаристі і мочарні засолені ґрунти та поєднання з їх переважанням 30005,00 0,01 0,27 
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Продовження таблиці 3.5.  

1 2 3 4 5 

38 Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні неосушені ґрунти 7453749,00 1,54 0,24 

39 Лучно-болотні,мулувато-болотні і торфувато-болотні осушені ґрунти 2236950,00 0,46 0,27 

40 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі неосушені 2630186,00 0,54 0,31 

41 Торфово-болотні ґрунти і торфовища мілкі осушені 10518735,00 2,17 0,34 

42 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, неосушені 6566161,00 1,35 0,10 

43 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 9642408,00 1,99 0,21 

44 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 6469097,00 1,33 0,21 

45 Дернові неглибокі глеюваті ґрунти 65537,00 0,01 0,22 

46 Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни 132929,00 0,03 0,14 

47 Дернові глейові карбонатні ґрунти 7418605,00 1,53 0,13 

48 Намиті опідзолені і дерново підзолисті неоглеєні і глеюваті ґрунти 73853,00 0,02 0,50 

49 Намиті чорноземи і лучно-чорноземні ґрунти 5209,00 0,00 0,32 

50 Намиті лучні ґрунти 5984636,00 1,23 0,30 

51 Рекультивовані торфові ґрунти 630666,00 0,13 0,33 

52 Розмиті ґрунти і виходи рихлих (піщаних і лесовидних) порід 9892120,00 2,04 0,28 

53 Розмиті ґрунти і виходи елювію щільних карбонатних порід 6829752,00 1,41 0,12 

54 Розмиті ґрунти і виходи елювію магматичних та метаморфічних порід і пісковиків 344398,00 0,07 0,17 
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Середнє значення К-фактору в Шумському районі становить 0,33 

т∙га∙год∙МДж-1 ∙ мм-1 ∙ га-1 і свідчить про те, що стійкість ґрунтів до впливу 

ерозії є не надто високою. 

 

3.4. Модель просторової варіації фактору рельєфу (LS) 

 

3.4.1. Дослідження точності ЦМР як основи вивчення впливу рельєфу 

на ерозійний процес 

Для того, щоб розрахувати LS-фактор, необхідно спочатку створити 

цифрову модель рельєфу (ЦМР). Згідно з Комплексом стандартів Бази 

топографічних даних [209], ЦМР – це  цифрове подання просторових об’єктів 

(поверхонь, граней рельєфу) у вигляді тривимірних моделей, які відображають 

сукупність висотних відміток чи відміток глибин та інших показників у вузлах 

нерегулярної мережі трикутників або як сукупність записів інформації про 

горизонталі чи інші ізолінії. В україно- і російськомовні літературі не існує 

однозначної думки щодо вживання термінів, які є аналогом англомовного DEM 

(Digital Elevation Model). Проте найбільш поширеним є термін ЦМР, який ми 

будемо використовувати у цій роботі. Цифрова модель рельєфу являє собою 

безперервну поверхню висот, з якої можна визначити такі головні 

морфометричні характеристики: 1) відносне перевищення висот, 2) 

горизонтальне розчленування рельєфу, 3) крутизну схилів та їхній ухил, 4) 

експозицію схилів, 5) повздовжню і поперечну кривизну контурів, 6) частоту і 

щільність розміщення об’єктів та ін.  [108].  Звичайно, чим точніші дані ЦМР, 

тим краще можна буде вирізнити ці характеристики. Одержання даних, які 

мають високу точність (просторова роздільна здатність до 10 метрів), 

залишається високозатратним, що лімітує їх використання в дослідженнях. 

Тому варто проаналізувати потенціал тих матеріалів, які є у вільному доступі. 

Такі моделі як SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), ALOS (Advanced Land 

Observation Satellite) та ASTER  GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model), сьогодні є вільно 
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доступними в Інтернеті, проте вибір даних для конкретного проєкту 

залишається важким рішенням. Тому апробація моделей  SRTM, ALOS та 

ASTER на прикладі адміністративного району є актуальним завданням. 

Всі розглянуті нами ЦМР (SRTM, ALOS та ASTER)  є у вільному доступі і 

для їх одержання необхідна лише реєстрація. Після отримання даних 

здійснювалась їх попередня обробка у відкритому програмному забезпеченні 

ГІС SAGA (System for Automated Geoscientific Analyses). ЦМР досліджуваної 

території були перетворені з використанням системи координат універсальної 

поперечної проекції Меркатора (UTM) зона 35N, еліпсоїд WGS 1984 (World 

Geodetic System 1984). Для усунення дефектів (артефактів, кротовин) 

застосовувались різні фільтри (Simple Filter, Fill Sinks). Для усунення шуму 

використано інструмент Simple Filter, який розраховує нові значення комірок 

растра за формулою, тобто перераховує значення центральної комірки на 

основі показників комірок сусідів [198]. Основне завдання цього виду 

фільтрації – максимально можливе усунення шуму зі збереженням характерних 

рис рельєфу. Також важливо було провести гідрологічне коригування, бо для 

ЦМР, отриманих дистанційним методом, притаманна наявність хибних 

западин, які можуть спричиняти значні похибки, особливо при оцінюванні 

перерозподілу поверхневого стоку. Тому для гідрологічного коригування було 

застосовано інструмент Fill Sinks, який базується на алгоритмі O. Planchon і  

F. Darboux [71]. Він працює наступним чином: вся поверхня покривається 

шаром «води» до рівня, що перевищує чи дорівнює найвищій точці ЦМР, потім 

зайва «вода» видаляється, а пониження залишаються заповненими. 

Відкориговані ЦМР є коректнішими і  придатними до подальшої роботи.  

За еталон обрано ЦМР, створену нами на основі векторизації 

топографічних карт масштабу 1:50000 за допомогою програми ArcMap 10.7.1, 

інтерполяція здійснювалась методом natural neighbor.  Її показники будуть 

референтними для подальшої оцінки якості ЦМР ALOS, ASTER і SRTM та 

обчислення їх похибок.  



111 
 

Також на основі всіх ЦМР за допомогою програми ArcMap 10.7.1 створено 

карти крутизни схилів. Показники крутизни схилів також було використано для 

оцінки якості ЦМР та їх придатності для моделювання ерозійних процесів. 

ЦМР відображає морфологію земної поверхні в цифровому вигляді. 

Інформаційними джерелами для створення ЦМР можуть слугувати дані ДЗЗ та 

результати їх фотограмметричного опрацювання, матеріали систем 

супутникового позиціонування, наземні геодезичні зйомки, результати 

промірних робіт й ехолотування, лазерного сканування місцевості, 

картографічні моделі тощо [130]. Перераховані джерела забезпечують різну 

точність ЦМР. Просторовий розподіл та кількість поширених помилок можуть 

змінюватися залежно від просторового розширення знімків.  

Залежно від завдань і детальності досліджень, можна використовувати 

різні типи відображення земної поверхні: у вигляді регулярної мережі комірок 

заданого розміру (GRID) або тріангуляційної нерегулярної мережі (TIN)  [200].   

Поверхня, створена на основі нерегулярної мережі трикутників (TIN), є 

«ламаною», що погіршує, а в деяких випадках (долини річок та слабкопологий 

рельєф) унеможливлює проведення коректного гідрологічного аналізу [234]. За 

допомогою регулярної мережі краще відображаються згладжені і пологі форми 

рельєфу. Незважаючи на певні недоліки, пов’язані з тим, що у GRID-моделі 

коректність зображення залежить від розміру комірки растру, саме опис 

поверхні у вигляді регулярної мережі є найпопулярнішим [133, 187]. Найбільша 

перевага GRID-моделей полягає в їх високій обчислювальній ефективності. 

Тому у нашому дослідженні ми використовували ЦМР, що ґрунтуються на 

GRID-моделі просторових даних.     

Зазвичай саме на GRID-моделі базуються глобальні та національні моделі 

висот. GRID-модель лежить в основі вільних глобальних ЦМР, які ми будемо 

аналізувати : ALOS, ASTER та SRTM. Розглянемо їх детальніше. 

В рамках проєкту SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) у 2000 р. були 

зібрані дані з понад 80% земної поверхні Землі – від 60° пн. ш. до 57° пд. ш. 

Вони оброблялися з метою створення у глобальному масштабі цифрових 
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топографічних карт та ЦМР з просторовою роздільною здатністю 30 м (для 

території США) і 90 м (для всієї земної поверхні) [73]. В результаті було 

створено найбільш повну на той час цифрову топографічну базу Землі з 

високою роздільною здатністю. Дані SRTM було завантажено нами з бази 

даних CGIAR CSI [82] та архіву USGS [33]. 

ASTER GDEM (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer Global Digital Elevation Model), дані якої були оприлюднені у  

2009 р., є найбільш повним відображенням рельєфу земної кулі. Покриття 

першої версії ASTER GDEM займає простір від 83° пн. ш. до 83° пд. ш., 

охоплюючи 99% поверхні Землі [9]. Залежно від смуги, ASTER GDEM має 

просторову роздільну здатність 15 м, 30 м і 90 м, проте для території 

Шумського району Тернопільської області доступні дані з просторовою 

роздільною здатністю 30 м. Дані ASTER GDEM було завантажено нами з сайту 

EarthExplorer [33]. 

На сьогодні найновішими є дані ALOS (Advanced Land Observation 

Satellite) Global Digital Surface Model (DSM) «ALOS World 3D-30m» Японського 

аерокосмічного агентства (JAXA), які потрапили у вільний доступ в 2015 р. [2]. 

На сайті [2] доступна інформація для всієї земної поверхні з просторовою 

роздільною здатністю в 30 м, яка була генералізована з ЦМР 5-ти метрової 

роздільної здатності [72]. Ці дані  поступили у вільне користування у 2016. Їх 

можна отримати з попередньою реєстрацією за посиланням [2].  

Кожна з моделей оновлюється й удосконалюється. Так, SRTM версії 3 була 

створена в 2012 році шляхом поєднання SRTM та ASTER GDEM. Третя версія 

SRTM покращена, пробіли були заповнені завдяки даним ASTER GDEM2, 

USGS GMTED (Global Multi-Resolution Terrain Elevation Data) та USGS NED 

(National Elevation Dataset) [65]. Пізніша версія 4.1 [82] також використовує 

додаткові допоміжні ЦМР для заповнення прогалин і SRTM30 для великих 

прогалин. Також змінилися алгоритми інтерполяції. Удосконалена версія 

ASTER GDEM V2 додала 260 000 додаткових стереопар, які покращують 

покриття поверхні знімками та зменшують появу артефактів, які погіршують 
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якість моделі. Також забезпечується поліпшена просторова роздільна здатність, 

підвищується горизонтальна та вертикальна точність тощо. У нещодавно 

випущеній версії ALOS World 3D-30m 2.1 маски води та низькі кореляційні 

пікселі були також заповнені існуючими ЦМР (крім пікселів хмар та снігу між 

60-градусною паралеллю північної та 60-градусною паралеллю південної 

широти). 

Основні характеристики розглянутих ЦМР нами було узагальнено у 

вигляді таблиці (табл.3.6) 

Таблиця 3.6  

Основні характеристики ЦМР у відкритому доступі ( SRTM, ASTER, 

ALOS) (складено автором за даними [2, 4, 9, 10, 72, 82])  

 SRTM ASTER ALOS 

Повна назва ЦМР Shuttle Radar 

Topography 

Mission 

Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and 

Reflection Radiometer 

Global Digital Elevation 

Model 

Advanced Land 

Observation 

Satellite 

Організація  U.S. National 

Aeronautics and 

Space 

Administration 

(NASA) 

U.S. National 

Aeronautics and Space 

Administration (NASA) 

and Japan’s Ministry of 

Economy, Trade, and 

Industry (METI) 

Japan Aerospace 

Exploration 

Agency (JAXA) 

Вебсайт http://srtm.csi.c

giar.org/ 

https://asterweb.jpl.nasa.

gov/ 

http://www.eorc.ja

xa.jp/ALOS/en/in

dex.htm 

Надходження у 

вільний доступ 

2000  

 

2016 2016 

Вихід останньої 

версії 

2016 Серпень 2019 Квітень 2020 

Останнє 

оновлення 

Листопад 2018 Серпень 2019 Квітень 2020 

Охоплення  60°пн.ш. - 56° 

пд.ш. 

83°пн.ш. - 83° пд.ш. 0°пн.ш. - 60° 

пд.ш. 

Роздільна 

здатність для 

обраної території 

1’’(≈30 м) 1’’(≈30 м) 1’’(≈30 м) 

Вертикальна 

точність 

16 17 5 

Горизонтальна 

точність 

20 30 5 

http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/index.htm
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Для детального аналізу цих моделей були обрані фрагменти території з 

контрастним рельєфом (рис. 3.11). Візуальний аналіз досліджуваних ЦМР 

вказує на те, що найбільш подібною на референтну ЦМР (рис. 3.11а) є ЦМР 

SRTM 90 (рис. 3.11б). На ній правильно відображений мезорельєф, але дрібніші 

риси рельєфу надто генералізовані. Роздільна здатність ЦМР SRTM 90 є 

помітно гіршою, ніж в інших моделях. Це свідчить, що застосування  ЦМР 

SRTM у дослідженнях ерозійних процесів негативно вплине на точність 

моделювання ерозії. Зазначимо, що при середньомасштабних дослідженнях 

ерозійних процесів така роздільна здатність є допустимою. Тому для 

подальшого дослідження було взято ще і ЦМР SRTM з кращою роздільною в  

30 м (далі – SRTM 30) (рис. 3.11д). На перший погляд здається, що значення 

висот на ЦМР SRTM 30 дещо нижчі, ніж на інших ЦМР, проте подальші 

дослідження цього не підтверджують. ЦМР ALOS також доволі подібна на 

референтну ЦМР, проте має деякі артефакти (рис. 3.11г), яких не вдалося 

усунути при попередній обробці знімка. При масштабуванні помітно, що у 

випадках розчленованої поверхні ЦМР ALOS показує більшу деталізацію, ніж 

SRTM. Якість ASTER GDEM оцінюємо як гіршу в порівнянні з ЦМР SRTM та 

ALOS. Зображення дуже зернисте, містить багато шуму та артефактів  

(рис. 3.11в), які не усувалися з допомогою фільтрів. Через ці особливості на 

ASTER GDEM ізолінії  не подібні на їх конфігурацію на референтній ЦМР. Тим 

не менше, всі досліджувані ЦМР однаково добре відображають мезорельєф. 

Проте неправильно було б оцінювати ЦМР тільки візуально. Тому надалі 

порівняння здійснювалося шляхом застосування таких прийомів: 

1) визначення похибок висот у контрольних точках; 

2) статистичного аналізу розподілу висот у цих точках; 

3) побудови гіпсометричного профілю місцевості. 

Результати порівняння і визначення точності досліджуваних нами ЦМР 

можуть мати додаткову похибку через різницю відлікових поверхонь. У ЦМР 

SRTM, ALOS та ASTER в якості відлікової поверхні використовується модель 

геоїда EGM96. Тоді як в Україні висоти подаються у Балтійській системі висот. 



115 
 

Проте існують дослідження, які доводять, що ця похибка незначна (від 0 до 50 

см). В нашому випадку вона є настільки малою, що нею можна знехтувати. 

 

Рис. 3.11 Фрагмент ЦМР Шумського району, отриманих з: a - 

векторизованої нами топокарти, b – SRTM 90, c - ASTER, d – ALOS, e  – 

SRTM 30 (складено автором за даними [2, 33]) 

Дослідження точності ЦМР, побудованих на основі даних супутникового 

знімання, передбачає обчислення статистичних параметрів відхилень висот, 

отриманих з ЦМР (SRTM, ASTER, ALOS), від висот референтної ЦМР, 
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отриманої на основі векторизації топографічних карт.  Порівняння висот однієї 

і тієї ж точки на різних моделях дозволяє виявити масштаби їх відхилень від 

реального показника. Отримані значення використані для обчислення 

статистичних параметрів точності аналізованих ЦМР. Зауважимо, що значення 

усіх пікселів ЦМР складно відобразити на карті, бо кожна ЦМР містить більш 

ніж мільйон пікселів. З цієї причини з кожної ЦМР було випадковим чином 

обрано близько 21 тис точок/пікселів з однаковими координатами. На основі 

цієї вибірки проведено кореляційний аналіз, результати якого відображено на 

рис. 3.12. За допомогою діаграм розсіювання можна прослідкувати лінійний 

зв’язок між показниками висот місцевості на топокарти і показниками висот, 

відображеними на ЦМР SRTM, ASTER та ALOS відповідно. Загалом, всі 

значення коефіцієнтів кореляції є більшими за 0,95, що свідчить про тісний 

прямий лінійний зв’язок між висотами на референтній ЦМР і досліджуваними 

ЦМР. Проте найтісніший він між референтними значеннями висот і висотами 

ЦМР ALOS (0,98) (табл.3).  

 

Рис. 3.12 Діаграма розсіювання значень висот точок місцевості на моделях: 

а- SRTM 90, б- ASTER, в- SRTM 30, г - ALOS відносно референтної ЦМР. 
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Подальша оцінка точності досліджуваних ЦМР полягала у статистичному 

аналізі висот рельєфу, знятих з кожної з них та крутизни схилів. В таблицях 3.7, 

3.8 наведено порівняльну статистику по всіх ЦМР. Як свідчать отримані 

результати, максимальні висоти на всіх ЦМР є більшими і перевищують 

референтні показники на 12,43 м, 8,56 м, 27,34 м, 11,07 м в ЦМР SRTM 30, 

SRTM 90, ASTER та ALOS відповідно, а мінімальні – меншими (на 4,89 м,  

2,78 м, 30,35 м, 4,60 м відповідно). Найбільша амплітуда розходження 

показників абсолютних висот виявлена у ЦМР ASTER (160,75 м). Середні 

висоти не особливо відрізняються, проте найбільша різниця з референтним 

значенням властива ЦМР ASTER і складає 1,6 м. Щодо крутизни схилів, то 

ситуація така. Всі мінімальні значення, отримані з досліджуваних ЦМР, є 

близькими до нуля. А от усі максимальні значення крутизни схилів є більшими 

за референту величину; найближчим до неї є значення, отримане з ЦМР  

SRTM 90. Середні значення крутизни схилів також перевищують референтне 

значення. Середнє значення з ЦМР SRTM 90 є найближчим до референтного, а 

от середнє значення з ЦМР SRTM 30 перевищує референте більш ніж вдвічі.  

Таблиця 3.7. 

Характеристики рельєфу Шумського району, отримані в результаті 

аналізу його ЦМР  

Показники висот 

рельєфу Шумського 

району 

Параметри рельєфу, отримані в результаті аналізу 

досліджуваних ЦМР 

SRTM 30 SRTM 90 ASTER  ALOS Референтна 

Максимальна висота, м 408,46 404,59 423,37 407,1 396,03 

Мінімальна висота, м 213,30 215,41 187,84 213,59 218,19 

Середня висота, м 285,98 285,98 283,94 286,19 285,84 

Загалом можна зробити висновок, що ЦМР ASTER найбільше 

відрізняється від референтної. З таблиці 3.8 видно, що найбільше і додатне, і 

від’ємне відхилення від референтного дає ЦМР ASTER (77,82 м і -82,93 м 

відповідно). Абсолютні похибки висот ЦМР SRTM 30, SRTM 90 та ALOS 

мають невеликі значення і сягають ±0,14 м, ±0,14 м та ±0,35 м відповідно. Для 
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ASTER GDEM абсолютна похибка є більшою (±1,90 м). Відносна похибка 

висот ЦМР SRTM 30 і 90 ЦМР ALOS є найменшою (2,6 %), майже таке ж 

близьке значення у ЦМР ALOS ЦМР SRTM (2,8 %). Найбільша відносна 

похибка обчислена в ASTER GDEM (3,5 %). Щільність зв’язку між 

досліджуваними ЦМР та референтною ЦМР можна відобразити за допомогою 

коефіцієнтів кореляції та детермінації. Відомо, що чим ближче ці коефіцієнти 

до 1, тим тісніший зв’язок. Тому усі досліджувані ЦМР мають тісний зв’язок з 

референтною, оскільки коефіцієнт кореляції є більшим за 0,96, а детермінації – 

більшим за 0,93. Найбільші значення коефіцієнтів кореляції і детермінації у 

ЦМР ALOS – 0,976 і 0,95 відповідно. 

Таблиця 3.8  

Обчислені похибки висот аналізованих ЦМР  

Похибки висот рельєфу 

Шумського району 

Значення похибок висот, отримані в результаті 

аналізу досліджуваних ЦМР 

SRTM 30 SRTM 90 ASTER  ALOS 

Максимальне додатне 

відхилення, м 

49,89 48,00 68,74 38,33 

Максимальне від’ємне 

відхилення, м 

-40,10 -50,63 -45,27 -40,04 

Абсолютна похибка, м ±0,14 ±0,14 ±1,90 ±0,35 

Відносна похибка, % 0,05 0,05 0,67 0,12 

Середньоквадратична 

похибка (RMSE), м 

7,97 7,12 10,01 7,02 

Коефіцієнт кореляції 0,973 0,974 0,964 0,976 

Коефіцієнт детермінації 0,94 0,95 0,93 0,95 

Також варто зазначити, що показники висот досліджуваної території, взяті 

з ЦМР SRTM та ASTER, відповідають вертикальним параметрам точності 16 м 

і 17 м відповідно, встановленим у попередніх дослідженнях [8, 10, 21] та 

інформації, поданій на офіційних сайтах цих ЦМР [4, 82]. SRTM має вищу 

вертикальну точність (судячи з середньоквадратичної похибки), ніж ASTER 
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GDEM: 7,97 м у SRTM 30 і 7,12 м у SRTM 90 порівняно з 10,01 м у ASTER 

GDEM. На офіційному сайті ALOS [2, 72] зазначено, що її вертикальна точність 

становить близько 5 м, а в нещодавньому дослідженні [16] було отримане 

значення 1,78 м. Проте для нашої території вертикальна точність ЦМР ALOS є 

трохи гіршою і становить 7,02 м, що все ж є найкращим результатом серед 

інших досліджуваних ЦМР. Варто зазначити, що для референтної ЦМР також є 

свої показники точності. Згідно з «Основними положеннями…» [180] для карт 

масштабу 1:50000 для рівнинних, пересічених та горбистих районів з 

переважаючими схилами місцевості до 6° середні помилки висот можуть сягати 

4 м. Але при створенні ЦМР з топокарт точність погіршилась. 

Подальший аналіз ЦМР передбачає порівняння гіпсометричних профілів у 

двох напрямах: з півночі на південь та з північного заходу на північний схід 

(рис. 3.13), оскільки ці напрямки найкраще відображають різноманіття форм 

рельєфу, присутніх на досліджуваній території. На них помітно, що ЦМР 

ASTER загалом дає нижчі показники висот, тоді як ЦМР SRTM і ALOS – вищі і 

ближчі до референтних. Отримані результати підтверджують попередні 

статистичні обчислення (табл. 3.7, 3.8). Показники висот ASTER GDEM 

змінюються з великою амплітудою і часто не відображають реальні зміни висот 

рельєфу. Хоча на профілі (рис. 3.13) висоти ASTER GDEM в середньому є 

нижчими за висоти референтної ЦМР (з максимальним відхиленням 40 м), 

проте в найвищих точках профілю значення ASTER GDEM перевищують 

значення референтної ЦМР на 15-35 м. Встановлено, що найближчими до 

референтних показників висот є ЦМР ALOS та SRTM [154]. Максимальне 

відхилення сягає 10-20 м. Тобто величина переоцінювання  в ЦМР SRTM і 

ALOS є меншою, ніж величина недооцінювання ASTER GDEM. Це ще раз 

підтверджує, що SRTM і ALOS мають точність, вищу ніж в ASTER GDEM. 
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Рис. 3.13 Гіпсометричні профілі території Шумського району, які 

відображають складність будови рельєфу на різних ЦМР: а - з півночі на 

південь; б -  з заходу на схід 

На основі проведеного аналізу виявлено, що серед трьох досліджених ЦМР 

Шумського району, ЦМР ALOS виявилася найбільш точною у відображенні 

абсолютних висот земної поверхні. Вона має найменшу відносну та 

середньоквадратичну похибку, найбільшу кореляцію з референтною ЦМР, а 

також найкращу деталізацію рельєфу. Також значення крутизни схилу, 

отримані з ЦМР ALOS, мають одні з найменших відхилень від референтних. 

Тому вона чудово підходить для детального вивчення поширення та розвитку 

ерозійних процесів і їх моделювання. ЦМР SRTM 90 має має найближчі до 
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референтної ЦМР значення висоти та крутизни схилу, найнижчі максимальні 

відхилення та найкращу кореляцію з референтною ЦМР. Проте з усіх 

досліджених ЦМР в SRTM 90 найгірша роздільна здатність, що спричинює 

узагальнення характерних рис рельєфу і робить цю ЦМР не придатною для 

подальшого моделювання ерозійних процесів на районному рівні. Варто 

зазначити, що у вільному доступі є ЦМР SRTM 30 з кращою роздільною 

здатністю, яка має трохи гірші показники точності, але кращу деталізацію. Крім 

того, показники крутизни схилів, отримані з ЦМР SRTM 30, є найвищими серед 

інших ЦМР і трохи завищеними. В обох SRTM 30 і 90 значення абсолютної та 

відносної похибок є найменшими. ASTER GDEM виявилась найгіршою ЦМР і 

не задовільняє потреб моделювання ерозійних процесів. 

ЦМР SRTM 30 і 90 та ASTER GDEM для досліджуваної території 

відповідають заздалегідь визначеним вертикальним параметрам точності (7,97 і 

7,60 м, 7,12 м та 8,71 і 10,1 м відповідно), а вертикальна точність ЦМР ALOS, 

хоча є найкращою серед досліджених ЦМР, трохи відрізняється від 

задекларованих показників (5,00 м) і становить 7,02 м. 

ЦМР ALOS і частково SRTM 30 і 90 трохи переоцінюють висоту, що може 

бути пов'язано з тим, що вони записують відбиваючу поверхню і, отже, можуть 

бути схильними до перебільшення висот в районах поширення деревної 

рослинності. В ASTER GDEM постійно змінюються висоти з досить великою 

амплітудою (навіть після проведення попередньої обробки), що негативно 

впливає на коректність моделювання. 

ЦМР ALOS виявилася найбільш точною у відображенні абсолютних висот 

земної поверхні, бо вона має найменшу середньоквадратичну похибку, 

найбільшу тісноту зв’язку з референтною ЦМР містить найменші відносну і 

середньоквадратичну похибки. SRTM 90 також є "близькою" до референтної 

ЦМР, проте її роздільна здатність є неприйнятною для моделювання ерозійних 

процесів на рівні району. Для більших за площею територій використання ЦМР 

SRTM 90 буде доцільнішим. ЦМР SRTM 30, як і SRTM 90, має найнижчі 

абсолютну і відносну похибки, але отримані значення крутизни схилу є 
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завищеними, ще негативно позначиться на моделюванні ерозійних процесів. 

Найгіршою виявилась модель рельєфу ASTER GDEM.  

Проте усі досліджені ЦМР корисні і є непоганою заміною для ЦМР, 

створених на основі топографічних карт масштабу 1: 50000. На отримання і 

підготовку до використання ЦМР з відкритих джерел витрачається набагато 

менше часу, ніж на векторизацію топографічних карт і подальшу роботу з 

ними. Наявність у відкритому доступі ЦМР високої роздільної здатності та 

подальше удосконалення алгоритмів їх обробки сприятиме активнішому їх 

використанню у різнопрофільних дослідженнях, зокрема й у моделюванні 

ерозійних процесів. Однак варто не забувати і про недоліки використання ЦМР. 

Серед них можна відмітити артефакти, тобто якісь помилкові дані на знімку, які 

не існують на місцевості в дійсності – шуми, дірки, раковини, шипи, лінії, 

піксельні помилки і т.д. Найчастіше артефакти зустрічаються при великих 

перепадах висот. Також на ЦМР можна спостерігати перебільшення висот 

внаслідок відображення висоти лісової рослинності як висоти земної поверхні.  

 

3.4.2. Розрахунок фактору рельєфу (LS) 

 Через те, що майже всі досліджені ЦМР є придатними для моделювання 

фактору рельєфу, було прийнято рішення обрахувати його на основі кожної 

ЦМР, крім ASTER GDEM, і порівняти результати. Розрахунок LS-фактору 

проводився у програмі SAGA GIS за методом P. J. J. Desmet і G. Govers [118] . 

Він є модифікацією методу G. R. Foster та W. H.  Wishmeier [38]. Перевагою є 

те, що фактор довжини схилу замінюється на конкретну площу водозбору, що 

дозволяє визначити ерозійну мережу з урахуванням напрямку поверхневого 

стоку та акумуляції стоку з ЦМР. 

Варто відзначити, що при розрахунку фактору рельєфу не враховується 

поперечний і повздовжній профіль схилу, а також його експозиція, що є 

значним недоліком, оскільки ці показники суттєво впливають на розвиток 

ерозії і є важливими при визначенні величини змиву ґрунту.  
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Значення LS-фактору, отримані на основі різних ЦМР (рис. 3.14), трохи 

відрізняються. 

Рис. 3.14. Просторовий розподіл LS-фактору у межах Шумського району 

обрахований з ЦМР: а – референтної, б – ALOS, в – SRTM90, г – SRTM30 

(складено автором за даними [2, 33]) 
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Максимальні значення варіюють від 8,69 в результатах обробки ЦМР на 

основі топографічної карти до 14,56 на SRTM 30. Мінімальні значення на усіх 

картограмах одинакові і становлять 0,03. Середні значення LS-фактору також 

відрізняються: від 0,59 на основі топографічної карти до 1,07 на основі SRTM 

30. Тобто, найменші показники отримані на основі обробки ЦМР, створеної з 

топографічної карти. Можна сказати, що її точності не вистачило для 

коректного моделювання впливу рельєфу на розвиток ерозійного процесу. 

Можливо, топографічні карти більшого масштабу краще б підійшли для таких 

цілей. А от найвищі значення LS-фактору спостерігаються на карті, 

побудованій на основі SRTM 30. Близькі за значеннями є карти, укладені з ЦМР 

ALOS і SRTM 90 (максимальні значення 14,02 та 9,6, середні значення 0,84 та 

0,85 відповідно). На нашу думку, найкраще для моделювання впливу рельєфу 

підходять ЦМР ALOS і SRTM 30. В них дуже схожі параметри, вони гарно 

передають основні показники рельєфу і відображають його особливості. 

Просторова роздільна здатність отриманих моделей LS-фактору становить 30 м. 

Можна побачити, що в основному ділянки з найбільшим градієнтом 

крутизни схилу (рис.2.6) мають найбільший LS-фактор. Це пояснюється тим, 

що зміна крутизни схилу здебільшого чинить найбільший вплив на ерозію.  

На території Шумського району значення LS-фактору змінюються від 0 до 

15. Найдетальніше диференціацію LS-фактору можна побачити на карті, 

отриманій з ЦМР SRTM 30 (рис. 3.14 г). Максимальні значення LS-фактору 

спостерігаються на північному заході району – в межах Кременецьких гір. Крім 

того, високі значення можна побачити на схилах річкових долин, особливо 

лівих приток р. Вілія. Найменші ж значення LS-фактору характерні для 

відносно вирівняних ділянок, наприклад для терасових поверхонь в долинах 

річок. 

LS-фактор розподіляється у межах досліджуваної території 

Шкроботівської сільської ради нерівномірно (рис. 3.15), змінюючи значення від 

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

та центральній частині території, до 3 (ALOS) і 19,55 (SRTM30) у північно-
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західній і південно-східній частині сільської ради, де є підвищені елементи 

рельєфу і крутизна схилу становить 8° і більше (до 30°). 

 

Рис. 3.15. LS-фактор у межах Шкроботівської сільської ради (складено 

автором за даними [33]) 

Ділянкам сільської ради з високими значеннями LS-фактору відповідають 

різного ступеня змитості ґрунти – сірі лісові середньозмиті, чорноземи сильно 

реградовані сильнозмиті, чорноземи опідзолені середньо- та сильнозмиті, 

чорноземи глибокі малогумусні середньо- та сильнозмиті. Чорноземно-лучні 

намиті ґрунти теж приурочені до територій, які характеризуються високим 

значенням LS-фактору, що зумовлено значними показниками акумуляції стоку.  

 

3.4.3. Дослідження впливу морфометричних характеристик рельєфу на 

формування змитих ґрунтів 

Вихідні дані по ерозійних процесах на території Шумського району були 

представлені у вигляді векторної електронної карти, яка відображає категорії 

змитості. На карті для території району виділено 2277 контурів змитих ґрунтів. 
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З таблиці 3.9 можна зробити висновок, що хоча контурів з сильно змитими 

ґрунтами і більше, ніж зі слабо змитими, площа кожного контуру є невеликою, 

що і відображається на найменшій серед трьох категорій загальній площі. 

Площі слабо- і середньозмитих ґрунтів є приблизно однаковими і становлять 

близько 20%. Загалом площа змитих ґрунтів становить більш ніж половину  

(55,06 %) всієї площі Шумського району. 

Таблиця 3.9 

Розподіл контурів ерозії ґрунту в Шумському районі 

Категорії змитих 

ґрунтів 

Загальна площа Кількість 

контурів км2 % 

Слабо змиті 165,67 19,77 684 

Середньо змиті 167,44 19,98 844 

Сильно змиті 128,30 15,31 749 

 

Для визначення морфометричних параметрів рельєфу була використана 

ЦМР SRTM30.  

Для кожної категорії змитих ґрунтів визначались такі морфометричні 

характеристики рельєфу, як профільна, поперечна і сукупна кривизна схилу, 

крутизна схилу, експозиція схилу [156]. Їх вплив на розвиток ерозії детально 

розглядався у 2 розділі.  

Крутизна схилів має найбільший вплив на формування і розвиток 

ерозійних процесів, а відповідно і змив ґрунту. Ця морфометрична 

характеристика єдина з тих, що розглядаються далі, враховується в рівнянні 

RUSLE. На території Шумського району 41% від всієї площі займають змиті 

ґрунти на схилах крутизною до 3°. Тобто навіть на пологих схилах (1-3°) 

відбувається змив ґрунту.  Як бачимо, серед слабо змитих ґрунтів також 

домінують схили до 3° (80,92%) (рис. 3.16). Чим більше змиті ґрунти, тим 

менша частка схилів з крутизною 0-3°.  Так, серед сильно змитих ґрунтів частка 

таких схилів складає 68,92%. 
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Рис. 3.16. Розподіл ґрунтів різних ступенів змитості за крутизною 

схилів (складено автором) 

Наступні мофометричні показники не беруться до уваги в рівнянні RUSLE, 

проте вважаємо за можливе внести поправочні коефіцієнти на їх основі. 

Форма схилу, його повздовжнього і поперечного профілів може впливати 

на інтенсивність змивання ґрунту. Поперечні профілі мають такі форми: 

ввігнуті (збирають стік і є найбільш ерозійно небезпечними),  прямі та випуклі 

(розсіюють стік і є найменш ерозійно небезпечними). Серед повздовжніх 

профілів інтенсифікують ерозію випуклі схили, а мінімізують – ввігнуті, також 

виділяються і прямі схили. Розглянемо кожен з цих видів профілів детальніше. 

З рис. 3.17 можна побачити, що поперечних прямих схилів на території 

Шумського району майже немає. Серед слабозмитих ґрунтів переважають 

випуклі схили (54%), які розсіюють стік і є менш ерозійно небезпечними. Для 

середньо і сильно змитих ґрунтів частка поперечно ввігнутих схилів зростає до 

51%.  

 

Рис. 3.17. Розподіл ґрунтів різних ступенів змитості за формою 

поперечного перерізу схилів (складено автором) 
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Якщо розглядати повздовжній профіль, то загалом більше половини 

змитих ґрунтів розміщено на схилах випуклої форми (рис.3.18). Але при цьому 

найбільша частка повздовжньо випуклих схилів (61%) відповідає слабозмитим 

ґрунтам.   

 

 

Рис. 3.18. Розподіл ґрунтів різних ступенів змитості за формою 

поздовжнього перерізу схилів (складено автором) 

Проте, щоб дослідити, як впливають форми поперечного і поздовжнього 

профілю (їх кривизна) на змивання ґрунтів внаслідок ерозії, ми вирішили 

визначити комплексний вплив. Так, наприклад, Дікау [31] на основі 

повздовжньої і поперечної кривизни запропонував класифікувати земну 

поверхню на 9 елементів. Основна функція цих елементарних форм полягає у 

їхньому зв’язку з динамікою процесу, а не в розмежуванні реальних дискретних 

форм рельєфу. Зміна кривизни викликає прискорення або уповільнення 

гравітаційного потоку і призводить до дисперсії або концентрації речовини, що 

транспортується [60]. Тому така класифікація поверхні землі може бути 

використана для оцінки впливу кривизни схилу на розвиток ерозійних процесів. 

Через це ці 9 елементарних форм було поділено за силою впливу на 

формування і розвиток ерозійних процесів на 5 груп. Згідно з силою впливу 

кривизни схилу на змивання ґрунту ерозійним процесом сформовано такі групи 

схилів: 1 – схили з дуже малою ерозійною небезпекою, 2 – схили з малою 

ерозійною небезпекою, 3 – схили з помірною ерозійною небезпекою, 4 – схили 

з сильною ерозійною небезпекою, 5 – схили з дуже сильною ерозійною 

небезпекою. Найменш ерозійно небезпечними є схили поздовжньо ввігнуті і 
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поперечно випуклі (група 1, табл. 3.10), їх площа збільшується від слабо 

(4,96%) до сильно змитих ґрунтів (7,15%) (рис. 3.19). До групи 2 з малою 

ерозійною небезпекою належать схили повздовжньо прямі в поєднанні з 

поперечно випуклими і схили повздовжньо ввігнуті з поперечно прямими. 

Схили цієї групи є приблизно однаково представленими серед усіх категорій 

змитих ґрунтів, але трохи більше поширеними є серед слабозмитих ґрунтів 

(16,78%), їх частка зменшується до сильнозмитих (16,15%). Третя група 

включає в себе 3 елементарні форми схилів, які є помірно ерозійно 

небезпечними, а саме: повздовжньо і поперечно ввігнуті, повздовжньо і 

поперечно випуклі, повздовжньо і поперечно прямі схили. Схили третьої групи 

займають понад половину кожної категорії змитих ґрунтів (55-56%). До групи 4 

з сильною ерозійною небезпекою належать повздовжньо випуклі поперечно 

прямі і повздовжньо прямі поперечно ввігнуті. Найбільше схили 4 групи 

поширені серед слобозмитих ґрунтів (17,74%), найменше – серед сильнозмитих 

(14,26%). Найнебезпечнішими є повздовжньо випуклі і поперечно ввігнуті 

схили (група 5, табл.3.10). Схили 5 групи на рівні зі схилами першої групи 

займають найменші частки (5-6%). Серед всіх змитих ґрунтів повздовжньо 

випуклі і поперечно ввігнуті схили найбільше поширені серед сильнозмитих 

ґрунтів (6,20%). 

 

 

Рис.3.19. Розподіл ґрунтів різних ступенів змитості за формою 

кривизни схилів (складено автором) 
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Таблиця 3.10 

Розподіл змитих ґрунтів за формами кривизни схилу 

№ 

п/п 

Назва форми 

кривизни 

схилу за Дікау 

(1989) 

Форма кривизни схилу Група Слабозмиті Середньозмиті Сильнозмиті 

км2 % км2 % км2 % 

1.  V/X повздовжній ввігнутий,  поперечний випуклий 1 8,20 4,96 10,64 6,38 9,15 7,15 

2.  SF/X повздовжній прямий  поперечний випуклий 2 12,86 7,78 11,03 6,61 8,39 6,56 

3.  V/SL повздовжній ввігнутий,  поперечний прямий 14,87 9,00 16,04 9,61 12,27 9,59 

4.  V/V повздовжній і поперечний ввігнутий 3 27,55 16,67 34,51 20,68 28,49 22,27 

5.  X/X повздовжній і поперечний випуклий 41,54 25,14 42,38 25,39 33,15 25,92 

6.  SF/SL повздовжній і поперечний прямий 22,04 13,34 17,06 10,22 10,28 8,04 

7.  X/SL повздовжній випуклий, поперечний прямий 4 18,31 11,08 15,21 9,11 11,00 8,59 

8.  SF/V повздовжній прямий поперечний ввігнутий 11,00 6,65 9,94 5,96 7,25 5,66 

9.  X/V повздовжній випуклий, поперечний ввігнутий 5 8,87 5,37 10,10 6,05 7,94 6,20 
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Можна підсумувати, що зв’язок між формою повздовжнього і 

поперечного профілю схилу та змитістю ґрунтів спостерігається, але він не є 

настільки яскраво вираженим, як з крутизною схилу. 

Вплив експозиції схилів на інтенсивність ерозійних процесів є 

опосередкованим. На території Шумського району серед змитих ґрунтів 

переважать схили з південною експозицією (рис.3.20), які підсилюють 

розвиток ерозійних процесів, а найменшу площу займають схили з західною 

експозицією. Якщо порівнювати різні категорії змитості ґрунтів, то серед 

слабо і середньо змитих ґрунтів також велику частку займають схили 

північної і північно-східної експозиції, які є найменш ерозійно 

небезпечними. Схили цих експозицій серед сильно змитих ґрунтів займають 

меншу частку. 

 

Рис. 3.20. Розподіл схилових поверхонь різних категорій змитості 

ґрунтів за експозиціями (складено автором) 

Аналіз розподілу змитих ґрунтів залежно від експозиції показав, що їх 

групування найкраще проводити за трьома типами. Згідно з поглядами  

О. П. Єрмолаєва [124], було виділено «холодні» (північ, північний схід, схід), 

«теплі» (південь, південний захід, захід) і «нейтральні» (південний схід, 

північний захід) типи експозицій. Для кращого візуального сприйняття на 

діаграмах (рис.3.20) «холодні» типи зображено відтінками синього кольору, 

«теплі» - жовтогарячого. Частка «холодних» типів експозиції схилів 

зменшується від слабо до сильно змитих ґрунтів (від 45,11% до 39,86%), а 

частка «теплих» відповідно зростає (з 33,18% до 37,99%). Частка 
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«нейтральних» типів експозиції схилів є майже сталою для всіх змитих 

ґрунтів (відхилення між категоріями менше 1%). 

 

3.5. Моделі оцінювання впливу рослинного покриву (сівозміни)  на 

поширення та розвиток ерозійних процесів (С) 

Серед факторів, які сприяють формуванню і поширенню ерозійних 

процесів, найважче оцінити рослинний покрив або С-фактор, особливо для 

великих територій. Важливість оцінки рослинного покриву полягає в тому, 

що він є одним з найважливіших факторів у зниженні небезпеки ерозії 

ґрунту. Рослинність збільшує шорсткість поверхні ґрунту, знижує коефіцієнт 

поверхневого стоку, захищає ґрунтові агрегати від ударної дії крапель дощу, 

скріплює ґрунт кореневою системою [138]. Найбільшою мірою впливають на 

величину протидії ерозії ґрунту під сільськогосподарськими культурами і 

природною рослинністю такі показники: проективне покриття поверхні, 

висота рослин і їх щільність (надземна фітомаса), характер кореневої системи 

і насиченість нею верхнього 30-см шару ґрунту (підземна фітомаса) [205]. 

Тому важливо дослідити доступні способи оцінки C-фактору, адже це має 

важливе значення для точної ідентифікації та оцінки ерозії ґрунту, що 

необхідно для раціонального планування охорони ґрунтів. 

Для розрахунку С-фактору для земель с. Шкроботівка ми створили карту 

використання земель та рослинного покриву. Основою для створення була 

карта землекористування с. Шкроботівка та космічний знімок високої 

роздільної здатності. Унаслідок дешифрування фрагменту на основі прямих 

дешифрувальних ознак – форми і розмірів контурів, а також структури 

зображення, враховуючи карту землекористування сільської ради, було 

встановлено, що у структурі ділянки чітко виділяються сільськогосподарські 

угіддя, громадська та житлова забудова, землі лісового, водного фонду. 

Основні сільськогосподарські культури, які вирощують у межах сільської 

ради, відображено станом на травень 2018 р. (рис. 3.21).  
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Рис. 3.21. Картосхема використання земель  

Шкроботівської сільської ради (складено автором на основі даних [33]) 

Дані було занесено в атрибутивну таблицю і з таблиць узагальнених 

значень С-фактору для певних видів рослинності та землекористування (табл. 

2.5) туди ж додано відповідні значення. На основі цього було створено карту 

розподілу С-фактору (рис. 3.22). 

Як видно з картограми, найнижчі значення С-фактору відповідають 

забудованим землям (центральна частина Шкроботівської сільської ради), 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. 
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Рис. 3.22. Картограма розподілу С-фактору у межах  

Шкроботівської сільської ради (складено автором на основі [33]) 

Проте для великої території, такої як адміністративний район, С-фактор 

складно визначити. Традиційно, просторова оцінка рослинного покриву  

(C-фактору) здійснюється шляхом простої підстановки значень С-фактора з 

літературних джерел або польових даних [64] як ми показали вище. Проте 

такий метод не дозволяє адекватно відобразити зміну рослинності в межах 

великої території [97]. Тому в пошуках оптимального методу визначення  

С-фактору досліджувались індекси рослинності, зокрема нормалізований 

відносний індекс рослинності (NDVI). NDVI є одним з найчастіше 

використовуваних методів для визначення С-фактору за допомогою 

матеріалів дистанційного зондування для оцінки ерозії ґрунту на 

регіональному і вищому рівні (наприклад [43, 85, 93, 94]). Детальніше ми 

розглянули цю методику у розділі 2.   

Для обчислення NDVI (формула 15, розділ 2) були використані дані ДЗЗ, 

а саме серія знімків Landsat 8 та Sentinel 2 за вегетаційні сезони (квітень-
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жовтень) 2015-2019 рр., які були усерднені. Було обчислено NDVI, а згодом і 

С-фактор (за формулою 16, розділ 2) для кожного з місяців (квітень-жовтень) 

(рис. 3.23). 

 

 

Рис.3.23. Картограма помісячного розподілу С-фактору у межах 

Шумського району (складено автором на основі даних [33]) 

Всього використано 29 знімків за такі дати: 01.04.2016 р., 11.04.2015 р., 

04.05.2018 р., 19.05.2017 р., 29.05.2017 р., 29.05.2018 р., 28.06.2017 р., 

02.07.2016 р., 13.07.2016 р., 02.08.2017 р., 08.08.2015 р., 12.08.2017 р., 
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25.08.2018 р., 27.08.2017 р., 27.08.2019 р., 28.08.2019 р., 01.09.2016 р., 

01.09.2017 р., 11.09.2016 р., 11.09.2019 р., 18.09.2015 р., 21.09.2018 р., 

04.10.2015 р., 06.10.2018 р., 11.10.2018 р., 16.10.2018 р., 31.10.2018 р., 

15.11.2017 р. Знімки обирались таким чином, щоб хмарність не 

перевищувала 1%. Атмосферна корекція не проводилась, оскільки обрані 

знімки вже були попередньо обробленими. Спочатку обчислено середні 

значення NDVI та С-фактору для кожного місяця, а на їх основі – загальне 

середнє значення для території Шумського району. 

На рис. 3.23 можна побачити, як змінюється вплив рослинності на 

розвиток ерозійних процесів протягом року щомісяця. В березні і квітні 

(рис.3.23 а, б) середньодобова температура стає більшою +5°С і в багатьох 

рослин починається ріст, проростають озимі  культури, починаються масові 

польові роботи. Рослинний покрив мінімальний, тому ерозійні процеси 

відбуваються інтенсивніше. В травні (рис. 3.23 в) проективне покриття 

рослинами ґрунту збільшується і досягає максимуму в літні місяці  

(рис. 3.23 г, д, е). В цей час вплив рослинності на розвиток ерозійних 

процесів є найбільшим. Рослинний покрив зменшує дію опадів, скріплює 

ґрунтові частинки, захищає ґрунт від розмивання. Тому в червні-серпні 

рослинний покрив найбільше стримує розвиток ерозійних процесів. В 

вересні-жовтні (рис. 3.23 є, ж) ріст багаторічних рослин сповільнюється, а 

однорічні відмирають. В цей же час завершується збір урожаю, ті ділянки, які 

були під сільськогосподарськими культурами, розорюються і залишаються 

без рослинного покриву. Листопадні дерева втрачають листяний покрив. 

Тому проективне покриття зменшується і в листопаді (рис. 3.23 з) рослинний 

покрив є мінімальним, а значення С-фактору максимальними за весь період.  

Також варто розглянути, як змінюється вплив рослинного покриву 

залежно від сезону (рис. 3.24).  
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Рис. 3.24. Картограма сезонного розподілу С-фактору у межах 

Шумського району: а – усереднені значення, б – весна, в – літо, г – осінь 

(складено автором на основі даних [33]) 

Значення С-фактору весною (рис. 3.24 б) трохи більші, ніж восени. 

Максимальне проективне покриття рослинами влітку (рис. 3.24 в) 
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співвідноситься з найменшими значеннями С-фактору. Середні значення С-

фактору  (рис. 3.24 а) за рахунок літніх місяців є вищими за весняні та осінні 

значення. Якщо розглядати поширення середніх  значень С-фактору по 

території Шумського району (рис.3.24а), то можна виявити певні 

особливості. Мінімальні значення сконцентровані на півночі, а також 

приурочені до долин річок. В основному мінімальні значення С-фактору 

відповідають лісам. Найбільше значення С-фактору, рівне одиниці, мають 

водойми. Максимальні значення, які наближаються, але не дорівнюють 1, 

нерівномірно розподілені по території Шумського району. В основному 

великі значення С-фактору властиві землям, відведеним під ріллю. 

Побачивши, як детально виглядає картограма С-фактору у межах 

Шумського району, обчисленого за допомогою NDVI, було вирішено 

спробувати даний метод і для території Шкроботівської сільської ради  

(рис. 3.25) [165]. 

 

Рис. 3.25. Картограма розподілу С-фактору у межах Шкроботівської 

сільської ради, створена на основі NDVI (складено автором на основі 

даних [33]) 
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Різниця очевидна. Картограма, створена на основі NDVI, є набагато 

детальнішою й актуальнішою. Найбільші зміни помітні в центральній та 

південній частину території сільської ради. В центрі – забудовані землі, які 

зазвичай на картах зображуються кварталами, рідко – окремими будівлями. 

Таким чином вся забудова отримує одне значення С-фактору. Але ж не варто 

забувати, що між будівлями є рослини, які також нечасто відображаються на 

картах. Ось і маємо ситуацію, коли на карті вся центральна частина  

(рис.3.22) має низьке значення С-фактору (яке дорівнює значенню 

забудованих земель, які майже не піддаються ерозії), а в дійсності забудова 

не є суцільною, а рослинний покрив між окремими будівлями не є 

однорідним, тому зображення на карті є строкатим (рис.3.25). Навколо 

забудованої частини розміщуються землі сільськогосподарського 

призначення, в основному рілля, пасовища і сіножаті. На ріллі щорічно 

змінюються культури. Тому на картах значення С-фактору на ріллі будуть 

відрізнятися. На території Шкроботівської сільської ради переважають низькі 

значення, які відповідають лукам, пасовищам, земельним ділянкам з 

багаторічними травами та іншими рослинами, які мають велике проективне 

покриття, а також лісу. Найбільші значення С-фактору мозаїчно розміщені в 

центральній частині. Зазвичай це присадибні ділянки, рілля. Оскільки 

основними сільськогосподарськими культурами, які вирощуються на 

присадибних ділянках, є просапні, то ґрунт на цих ділянках є менш 

захищеним і зазнає дії ерозійних процесів.  

 

3.6. Модель фактору протиерозійних заходів (Р) 

Для того, щоб мінімізувати інтенсивність ерозійних процесів, необхідно 

впроваджувати протиерозійні заходи. Але на досліджуваній території вони не 

розробляються і не впроваджуються. Тому значення Р-фактору є сталим для 

всієї території і становить 1. 
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Висновки до розділу ІІІ. 

1. Основними матеріалами, використаними в рамках моделювання 

ерозійних процесів за допомогою рівняння RUSLE, виступали: 29 

супутникових знімків LANDSAT 8 та Sentinel-2 за 2015-2018 рр.; цифрові 

моделі рельєфу ASTER GDEM, ALOS World 3D-30m, SRTM; топографічні 

карти території району масштабу 1:50000, 1:10000 і території сільської ради 

масштабу 1:10000, 1:2000; щоденні дані про кількість опадів у 50-річний 

період (між 1968 та 2018 роками); дані великомасштабного дослідження 

ґрунтів. 

2. Фактор ерозійності опадів є одним з найважливіших у оцінці 

втрат ґрунту внаслідок водної ерозії. Розрахунок R-фактора на території 

Шумського району ускладнюється відсутністю метеорологічних станцій на її 

території. 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 

довгострокове значення ерозійності опадів в досліджуваній території 

Шумського району коливається від 500 до 535 МДж ∙ мм ∙ га-1 ∙ год-1 ∙ рік-1.  

3. Значення К-фактору розміщуються по території району 

нерівномірно і 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. Найбільш ерозійно небезпечними є темно-сірі 

опідзолені і сірі лісові ґрунти, які складають велику частку земель району.   

4. На території Шумського району значення LS-фактору 

змінюються від 0 до 15. Максимальні значення спостерігаються на 

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

значення можна побачити на схилах річкових долин, особливо лівих приток 

р.Вілії. Найменші ж значення LS-фактору характерні для відносно 

вирівняних ділянок, наприклад для терасованих поверхонь в долинах річок. 
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5. C-фактор було обраховано на основі NDVI. Найвищі значення  

С-фактору мають водні об’єкти, які ми не беремо до уваги. Також високі 

значення спостерігаються в центральній та північній частині району на ріллі. 

Південна частина району має найменші значення С-фактору через 

домінування у структурі земельного фонду лісових насаджень.   

6. Оскільки за офіційними даними на території Шумського району 

не проводяться протиерозійні заходи, то Р-фактор рівний 1. 

7. Визначено, що найбільший вплив на просторову диференціацію і 

розвиток ерозійних процесів ґрунтів Шумського району та Шкроботівської 

сільської ради мають фактори рельєфу та рослинності. Максимальні значення 

потенційного змиву спостерігаються в південно-західній частині, а також 

простягаються смугою з північного заходу на південний схід Шкроботівської 

сільської ради. 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. 
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РОЗДІЛ 4  

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕРОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ RUSLE 

  

4.1. Модель інтенсивності ерозійних процесів (потенційної небезпеки 

змиву ґрунту внаслідок ерозії) 

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.4.1) та в Шумському районі Тернопільської області 

(рис.4.2).  

 

Рис.4.1. Потенційні втрати ґрунту Шкроботівської сільської ради 

внаслідок ерозії (т/га за рік) (складено автором) 
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Рис.4.2. Потенційні втрати ґрунту Шумського району внаслідок ерозії 

(т/га за рік) (складено автором) 
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Просторовий розподіл величини втрат ґрунту в досліджуваному районі 

досить різноманітний, значення коливаються від 0,0-1,0 т/га за рік на півночі 

досліджуваної території до надзвичайно великих (понад 100,0 (178,3) т/га за 

рік) в центральній і південно-західній частинах (рис.4.2). 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. Загалом, найбільший вплив на 

інтенсивність ерозійних процесів в Шумському районі мають рослинність 

(опосередковано – характер господарського впливу) та рельєф. 

Розрахунки свідчать, що середньорічна втрата ґрунту з території району 

становить 12,6 т/га. Ці значення корелюються зі значеннями втрат ґрунтів, 

отриманих у дослідженнях інших авторів. Так, наприклад, W. Drzewiecki та 

ін. [32] визначили, що в Малопольському воєводстві Польщі середньорічне 

значення втрати ґрунту внаслідок ерозії становить 23 т/га. Якщо ж брати до 

уваги дослідження, як проводилися для більшості країн Європи [88], то для 

наших країн-сусідів визначені такі показники втрат ґрунту внаслідок ерозії: 

Угорщина – 1,62, Польща – 0,96, Румунія – 2,84, Словаччина – 2,18 т/га за 

рік. Значення відрізняються від отриманих нами, але це можна пояснити як 

масштабом дослідження, так і відмінами природно-географічних та 

соціально-економічних умов в цих країнах у порівнянні з умовами нашої 

території. 

Для верифікації даних, отриманих нами, порівняємо результати 

математико-статистичного і геоінформаційно-картографічного моделювання 

з даними стаціонарних досліджень ерозійних процесів, які проводилися  

І. П. Ковальчуком [138] в межах сусіднього Західного Поділля.  В 

дослідженнях І. П. Ковальчука 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. Також в Тернопільській 

області за даними М. Д. Волощука [114] середньорічний змив ґрунтів 
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внаслідок ерозії становить 24,5–27,8 т/га, а за розрахунками О. С. Будзяка 

[110] – 14,1 т/га. 

Як стверджують вчені (О. О. Світличний, С. Г. Чорний, Г. І. Швебс) 

[196], оцінка ерозійної небезпеки не завершується розрахунком потенційного 

змиву ґрунту і створенням відповідної карти. Завершальним етапом оцінки є 

розбивка діапазону значень потенційного змиву на оцінювальні категорії. 

Для цього треба співставити розраховані величини потенційного змиву 

ґрунту внаслідок ерозії з величинами допустимих втрат ґрунту чи 

допустимою нормою ерозії. В якості допустимих втрат  ґрунту  можна 

використати зональні величини середньої швидкості формування гумусового 

горизонту ґрунтів різних ступенів змитості. Ми взяли ці значення для 

основних ґрунтів досліджуваної території. 

Ф. М. Лисецький [181] (табл.4.1) визначив швидкості формування 

гумусового горизонту основних ґрунтів України для умов, близьких до 

природних. Згідно з його дослідженнями, нижня межа значень допустимих 

втрат ґрунту для чорноземних ґрунтів становить 0,5 т/га. Землі, для яких 

потенційний змив не перевищує це значення, є ерозійно безпечними при 

будь-якому їх використанні. 

Таблиця 4.1 

Середня швидкість формування гумусового горизонту ґрунтів 

різного ступеню змитості, т/га за рік [181]  

Ґрунти Ступінь змитості 

Слабка  Середня  Сильна  

Підзолисті, дерново-підзолисті 0,47 - - 

Чорноземи лісостепу 0,59 1,30 2,22 

Чорноземи звичайні 0,54 1,06 1,82 

 

Згідно з даними О. О. Світличного [196], можна виділити умовно 

ерозійно небезпечні землі, в яких потенційний змив не перевищує 2 т/га за 

рік. Саме це значення є дуже близьким до значень, розрахованих іншими 



146 
 

вченими [181] для культурного ґрунтотвірного процесу у природно-

господарських умовах України. Для цієї категорії земель проведення 

мінімальних простих протиерозійних заходів, наприклад, оранки впоперек 

схилу, майже повністю попереджує змив ґрунту. 

Землі з потенційним змивом, який перевищує 2 т/га за рік, є ерозійно 

небезпечними і потребують протиерозійних заходів, вибір яких має 

враховувати ступінь ерозійної небезпеки. Якщо фактичний змив  на ріллі 

може бути знижений до інтенсивності культурного ґрунтотворення за 

рахунок використання протиерозійних властивостей сільськогосподарських 

культур та окремих протиерозійних заходів (2-5 т/га за рік), то ступінь 

ерозійної небезпеки може бути оцінений як слабкий. 

Якщо для цього потрібне зведення до мінімуму площі просапних 

культур і застосування повного комплексу протиерозійних заходів, при 

потенційному змиві 5-10 т/га за рік, ерозійна небезпека може 

характеризуватися як «середня». 

 При потенційному змиві 10-20 т/га за рік нейтралізація ерозійної 

небезпеки потребує впровадження контурно-меліоративної системи 

землеробства. Така ерозійна небезпека оцінюється категорією «висока». 

А при потенційному змиві понад 20 т/га за рік неможливо захистити 

ґрунт від ерозійного руйнування без виведення його зі складу ріллі. Таку 

ерозійну небезпеку можна назвати «дуже високою». 

Категорії ерозійної небезпеки і значення потенційного змиву, які їм 

відповідають, а також рекомендації з використання земельних ресурсів для 

кожної з них представлені в таблиці 4.2.  

Виділення категорій проведено з урахуванням ґрунтозахисної 

ефективності різних протиерозійних прийомів. 
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Таблиця 4.2 

Категорії ерозійної небезпеки земель і рекомендації по їх 

використанню 

Потенційний 

змив, т/га· 

рік 

Категорія 

ерозійної 

небезпеки 

Рекомендації з використання земель 

Менше 0,5 Відсутня  Обмеження в виборі сільськогосподарських 

культур і технологій їх обробітку  за 

ерозійними показниками  відсутні 

0,5-2,0 Умовно відсутня Внесення науково обґрунтованих норм 

органічних і мінеральних добрив, обробіток 

і посів культур впоперек схилу 

2,0-5,0 Слабка  Обробіток і посів контурно чи під 

допустимим кутом до горизонталей. 

Проведення агротехнічних протиерозійних 

заходів (глибока оранка, поперечне 

борознування, щілинування та ін.) 

5,0-10,0 Середня  Проведення комплексу протиерозійних 

заходів, який включає внесення підвищених 

доз органічних добрив або використання 

сидератів, створення проміжних чи 

ущільнених посівів, смугове розміщення 

культур, зведення до мінімуму частки 

просапних культур у сівозміні 

10,0-20,0 Висока  Контурно-меліоративна система 

землеробства з використанням 

ґрунтозахисних сівозмін і лісомеліорації 

Більше 20,0 Дуже висока Постійне залуження багаторічними 

травами; вибірково – заліснення, 

застосування гідротехнічних 

протиерозійних споруд 

 



148 
 

Подальший аналіз проводився на основі поділу потенційного змиву 

території Шкроботівської сільської ради та Шумського району на 

вищенаведені категорії. 

 

4.2. Модель розвитку ерозійних процесів на локальному рівні 

На рис. 4.3 представлена укладена нами за результатами детальних 

фізико-географічних досліджень на локальному рівні карта ерозійної 

небезпеки земель Шкроботівської сільської ради, побудована з 

використанням оцінювальної шкали, наведеної в табл. 4.2. 

 

Рис.4.3. Геопросторова мінливість потенційних втрат ґрунту 

Шкроботівської сільської ради внаслідок ерозії (т/га за рік) (складено 

автором) 

 Як видно з карти, потенційний змив змінюється від 0,02 до 138,51 т/га 

за рік. Середнє значення змиву ґрунту внаслідок ерозії становить 23,24 т/га за 

рік. Тобто більшість схилових поверхонь території сільської ради володіє 

дуже високою ерозійною небезпекою.  Результати виконаних розрахунків 

потенційного змиву ґрунту для території Шкроботівської сільської ради 
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представлені в таблиці 4.3. Простежується тенденція збільшення площ зі 

збільшеними втратами ґрунту внаслідок ерозії. Так, землі зі змивом до  

0,5 т/га, на яких практично відсутня ерозія, займають 2,72%  досліджуваної 

території. А землі з дуже інтенсивною ерозією (зі змивом більше 20 т/га) 

охоплюють аж 35,69% площі земель сільської ради. При цьому загальна 

площа  ерозійно небезпечних земель (з втратами ґрунту понад 2 т/га за рік) 

складає 1093,34 га, що становить 90% від загальної площі Шкроботівської 

сільської ради. З цих позицій наше дослідження є дуже важливим, адже дає 

агрономічній і землевпорядній службам інформацію про ризики втрати 

родючого потенціалу ґрунтів при продовженні їх експлуатації з 

використанням існуючих технологій землеробства.  

Таблиця 4.3.  

Розподіл ареалів різних потенційних втрат ґрунту внаслідок ерозії за 

площею у Шумському районі  

Категорія, т/га за рік до 0,5 0,5-2 2,0-5,0 5,0-10,0 10,0-20,0 більше 20,0 

Площа, га 29,32 76,92 112,00 177,15 298,19 506,00 

Площа, % 2,72 7,13 10,38 16,43 27,65 35,69 

 

Просторовий розподіл величини втрат ґрунту досить мінливий (рис. 4.3). 

Найвищі значення потенційних втрат ґрунту (більше 20 т/га) спостерігаються 

по всій території Шкроботівської сільської ради, але найбільше – на заході, 

півночі та південному сході. Вони просторово співпадають зі схилами під 

ріллею та з крутими схилами. Найнижчі значення переважають в північній і 

центральній частинах території сільради, що відповідає залісненим ділянкам 

та забудові. Також площинна ерозія відсутня в днищах долин річок, на 

лучно-болотних ґрунтах.  

Отримані цифрові картографічні моделі повинні обов’язково 

використовуватися фахівцями-землевпорядниками при обґрунтуванні схем 

контурно-меліоративної організації території, при плануванні комплексу 

організаційно-господарських, лісомеліоративних, агротехнічних, інженерно-
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технічних заходів, спрямованих на захист земель від ерозії та забезпечення 

охорони ґрунтів, відтворення їх родючості. 

  

4.3. Модель розвитку ерозійних процесів на районному рівні 

Площі потенційно ерозійно-небезпечних земель в Шумському районі (з 

потенційними втратами ґрунту більше 2 т/га за рік) складають 53,80 тис. га, 

що становить 64,22% від загальної площі Шумського району (83,80 тис. га). 

Тобто ситуація по району краща, ніж у сільській раді. 

На рівні досліджуваного регіону нами виділено 6 категорій змиву 

ґрунту: менше 0.5, 0.51-2.0, 2.01-5.0, 5.01-10.0, 10.01-20.0, більше 20,0 т/га за 

рік (табл.4.4, рис.4.4).  

Райони з відсутньою ерозійною небезпекою (потенційний змив до  

0,5 т/га) займають велику територію – 16,67 тис. га (1/5 частина від всієї 

площі району). Вони розміщені, в основному, в долинах річок, в нижніх 

частинах схилів, а також на повздовжньо ввігнутих або плоских схилах різної 

експозиції. Ці ділянки характеризуються найменшими ухилами (до 5°) та 

довжинами схилів (середнє значення 31 м). Ґрунти переважають лучні, 

чорноземно-лучні, лучно-болотні, а також ясно-сірі та сірі лісові, темно-сірі 

опідзолені 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, насамперед р. Вілія та її приток.  

Райони з умовно відсутньою ерозійною небезпекою (0,5-2,0 т/га) 

займають 15% площі Шумського району. Вони розміщуються поблизу 

ареалів з відсутньою ерозійною небезпекою, також в основному на півночі 

району, біля долин річок та біля лісів. Переважають слабо змиті  відміни 

таких ґрунтів: чорноземів типових і сильнореградованих, темно-сірих 

реградованих й опідзолених, чорноземів щебенюватих. Слабка ерозія на 

досліджуваній території проявляється переважно на схилах з крутизною в 

середньому до 5°, повздовжньо і поперечно ввігнутих або на поперечно 

випуклих. Середня довжина таких схилів становить 42 м. 
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Райони зі слабкою ерозійною небезпекою (2,0-5,0 т/га) займають 

найменшу площу – 11%. Вони більш-менш рівномірно розміщені по всій 

досліджуваній території, але найбільше їх скупчення зустрічається на 

південному заході Шумського району. Тут у структурі еродованих ґрунтів 

великі площі належать ясно-сірим і сірим опідзоленим середньозмитим, 

темно-сірим та чорноземам опідзоленим, чорноземам типовим слабозмитим. 

Вони займають крутіші елементи схилів (середня крутизна - 9°) північних і 

південно-західних експозицій, в яких форма повздовжнього перерізу 

наближається до прямої. Середні значення довжини схилів майже такі ж, як в 

попередній категорії – 47 м. Проте ці землі в основному знаходяться в тій 

частині профілю, де схил переходить у підніжжя схилу. Також більшість 

таких земель розташовано на узліссі. Тобто землі цієї категорії є ніби 

перехідними (проміжними) від земель з мінімальною ерозійною небезпекою 

до земель з дещо більшою ерозійною небезпекою. 

Помірна ерозійна небезпека (5,0-10,0 т/га) спостерігається на землях 

площею 10,85 тис. га (12,95%). Як і землі попередньої категорії, вони 

розпорошені по всій території, з дещо більшою концентрацією на півдні. Тут 

найчастіше зустрічаються схили з меншою крутизною, ніж в попередній 

категорії (в середньому  6°), форма їх повздовжнього профілю близька до 

прямої. Проте довжини схилів дещо більші, середнє значення знаходиться в 

межах 53 м. Експозиції схилів, на яких формуються змиті ґрунти, 

різноманітні. Серед поширених ґрунтів велику частку займають ґрунти 

середнього і сильного ступеня змитості: ясно-сірі і сірі лісові середньо- та 

сильнозмиті, темно-сірі і чорноземи опідзолені та їх сильнозмиті відміни, а 

також чорноземи типові малогумусні. На землях цієї категорії часто 

зустрічаються рідколісся, чагарники. Вперше у структурі землекористування 

з’являються менш ерозійно безпечні пасовища та рілля.  

Сильна ерозійна небезпека (10,00 – 20,00 т/га) відмічається на землях 

площею 13,96 тис. га (16,66%). Не існує чіткої територіальної диференціації в 

розподілі земель цієї категорії. Вони займають крутіші схили (середнє 
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значення 7°)  як теплих (південних, південно-західних), так і холодних 

(північних і північно-східних) експозицій, прямого поперечного та прямого 

або випуклого повздовжнього профілю з середніми довжинами схилів 81 м. 

Серед змитих ґрунтів все частіше бачимо сильно змиті їх різновиди: темно-

сірі і чорноземи опідзолені, ясно-сірі та сірі лісові. Переважно ці землі 

займають середні частини схилу. Найчастіше використовуються під ріллю, 

іноді лежать на узліссях.  

Райони з дуже сильною ерозійною небезпекою (потенційний змив 

більше 20,00 т/га) займають найбільшу площу – 19,46 тис. га. На їх частку 

припадає 23,22% всієї площі району, тобто більше його 1/5 частини. 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 

складної форми профілю. Схили в преважній більшості теплої експозиції, в 

основному південної та південно-східної. Довжини схилів мають середнє 

значення 85 м, що є близьким до значень попередньої категорії. Але за 

рахунок великих перепадів висот середні значення крутизни схилів 

становлять 13°.  Тому змив ґрунту значний, у структурі еродованих ґрунтів 

значну 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. 

Просторовий розподіл величини втрат ґрунту в досліджуваному районі 

досить різноманітний, значення коливаються від 0,0-1,0 т/га за рік на півночі 

досліджуваної території до надзвичайно великих (від 100,0  до 178,3 т/га за 

рік) в центральній і південно-західній частинах. 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.  
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Рис.4.4. Потенційні втрати ґрунту в Шумському районі внаслідок 

ерозії (т/га за рік)  (складено автором) 

Найнижчі значення відповідають залісненим ділянкам. Загалом, 

найбільший вплив на інтенсивність ерозійних процесів в Шумському районі 
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мають рослинність (вона опосередковано відображає характер 

господарського впливу на ґрунтовий покрив) та рельєф. 

Таблиця 4.4  

Розподіл ареалів різних потенційних втрат ґрунту внаслідок ерозії за 

площею у Шумському районі  

Категорія, т/га 

за рік 

до 0,5 0,5-2 2,0-5,0 5,0-10,0 10,0-

20,0 

більше 

20,0 

Площа, га 16673,65 12662,40 9526,49 10851,91 13959,73 19461,42 

Площа, % 19,90 15,11 11,37 12,95 16,66 23,22 

 

Можна сказати, що об’єм змиву буде дорівнювати сумі добутків площі на 

середній об’єм змиву для кожної категорії. Тому за цією формулою і на 

основі даних таблиці (табл. 4.4) можна  визначити, що за рік з усіх земель 

району, на яких проявляється ерозія, може змитися ґрунт об’ємом близько 

928 тис. тон.  

 

4.4. Сезонність потенційного змиву ґрунту внаслідок ерозії  

Деякі протиерозійні заходи можуть бути ще ефективнішими, якщо вони 

будуть здійснені за просторовою і часовою орієнтацією на конкретні райони 

протягом найбільш ерозійно небезпечних сезонів року [51, 69]. Враховуючи 

ці обставини, нами було вирішено дослідити вплив сезонних змін умов на 

потенційний змив ґрунту. 

З усіх факторів в часі найбільше змінюється вплив факторів опадів та 

рослинності (R- та C-фактори). Решта є умовно статичними і не залежать від 

зміни сезону. Тому середньомісячні значення R- та C-факторів протягом року 

множилися на річні значення факторів K, LS та P.  

Також варто зазначити, що у зимові місяці практично відсутній 

прогнозований змив ґрунту внаслідок дощової ерозії через те, що ерозійність 

опадів низька (здебільшого падає сніг, а не дощ), а також через те, що ґрунт 

переважно вкритий снігом, який захищає його від ударної дії крапель. 
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Процеси, пов’язані з випадінням і таненням снігу, не включаються в модель 

RUSLE і мають розглядатися окремо. Тому при подальшому дослідженні 

сезонності змиву ґрунтів внаслідок ерозії ми не беремо до уваги зимові 

місяці. 

Розрахунок ризику втрат ґрунту за рахунок ерозії при щомісячному його 

розподілі дозволяє визначити весну як основний ерозійно-небезпечний сезон 

(табл.4.5, рис.4.5). В результаті наших досліджень для території Шумського 

району встановлено, що найвищий середньомісячний змив ґрунту внаслідок 

ерозії спостерігається в березні (1,40 т/га за місяць, табл. 4.5, рис.4.5а). 

Середня щомісячна втрата ґрунту внаслідок водної ерозії за березень майже в 

5 разів перевищує середню втрату ґрунту у червні (0,30 т/га за місяць).  

Загалом, у весняні місяці спостерігаються найвищі як середні, так і 

максимальні значення змиву ґрунту (табл.4.5, рис.4.5 а, б, в). Також (за 

допомогою ArcGis) обчислено, що у травні та березні спостерігається 

найбільше стандартне відхилення (2,58 та 1,77 т/га за місяць відповідно). 

Загалом стандартне відхилення відображає ступінь відхилення усіх реальних 

значень змиву ґрунту від свого середнього значення. Тобто з його допомогою 

ми можемо прослідкувати зміни в розподілі потенційних втрат ґрунту 

внаслідок ерозії. Чим більше стандартне відхилення, тим ширший діапазон 

коливання значень досліджуваної величини. Тому можна стверджувати, що у 

травні та березні значення найбільш суттєво відрізняються від середнього. В 

той же час стандартні відхилення кожного місяця є значно більшими за 

середньомісячні (табл.4.5). Цей факт ще раз підтверджує, що показники 

змиву ґрунту внаслідок ерозії мають велику амплітуду коливань, яка 

відображає внутрішньосезонну мінливість спектру чинників, які впливають 

на ерозію.  
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Таблиця 4.5 

Щомісячний розподіл потенційного змиву ґрунту внаслідок ерозії в 

межах Шумського району Тернопільської області, т/га за місяць 

Місяць Середнє значення 

змиву ґрунту 

внаслідок ерозії  

Максимальне значення 

змиву ґрунту внаслідок 

ерозії  

Стандартне 

відхилення  

Березень 1,40 152,51 1,77 

Квітень 1,13 189,05 1,45 

Травень 1,15 228,20 2,58 

Червень 0,30 138,76 0,95 

Липень 0,44 86,84 1,20 

Серпень 0,80 140,95 1,62 

Вересень 1,02 166,36 1,57 

Жовтень 1,00 248,52 1,48 

Листопад 0,66 69,49 0,95 

 

Найменше середнє значення спостерігається в літні місяці (червень – 

0,30 т/га за місяць, липень – 0,44 т/га за місяць) (рис.4.5 г, д). Тому можна 

зробити висновок, що хоч ерозійність опадів і збільшується до кінця весни – 

початку літа, захисна роль рослинності, яка є активною в ці ж періоди, має 

більший вплив на потенційний змив ґрунту.  

Осінні місяці мають дещо нижчі значення, ніж весняні (рис. 4.6), хоча в 

жовтні було обчислене найбільше з максимальних значення потенційного 

змиву (248,52 т/га).  
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Рис.4.5. Просторово-часовий розподіл щомісячного потенційного 

змиву ґрунту внаслідок ерозії: а – у березні, б – квітні, в – травні, г – 

червні, д – липні, е – серпні, є – вересні, ж – жовтні, з – листопаді. 

(складено автором) 
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Продовження рис.4.5. Просторово-часовий розподіл щомісячного 

потенційного змиву ґрунту внаслідок ерозії: а – у березні, б – квітні, в – 

травні, г – червні, д – липні, е – серпні, є – вересні, ж – жовтні, з – 

листопаді (складено автором) 
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Закінчення рис.4.5. Просторово-часовий розподіл щомісячного 

потенційного змиву ґрунту внаслідок ерозії: а – у березні, б – квітні, в – 

травні, г – червні, д – липні, е – серпні, є – вересні, ж – жовтні, з – 

листопаді (складено автором) 

 

Щомісячні карти потенційної ерозії ґрунтів, представлені тут, дають 

змогу детальніше оцінити ризик ерозії ґрунту та надають інформацію про 

просторово-часові закономірності втрат ґрунту внаслідок ерозії в Шумському 

районі. Ми визначили, що весна – це сезон з найбільш інтенсивною ерозією 

ґрунту. За допомогою аналізу виявлено, що стан рослинного покриву має 

вирішальний вплив на інтенсивність змиву ґрунту дощовим стоком. Якщо 

прослідковувати внутрішньорічну структуру, то більша частка зеленого 

рослинного покриву (густіше його проективне покриття ґрунту) може 

компенсувати вплив високої ерозійності опадів влітку.  
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Рис.4.6. Просторо-часовий розподіл сезонного потенційного змиву ґрунту 

внаслідок ерозії: а – весною, б – влітку, в – восени (складено автором)  
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Карти підходять для кількісного визначення як реального ризику ерозії 

ґрунту, враховуючи природні передумови та використання земель, так і 

прогнозованого. Тому такі карти з місячним розподілом ризику ерозії мають 

велике значення для ґрунтознавців, екологів та агрономів, оскільки вони 

служать базою знань для відповіді на питання про те, де і коли може 

відбуватися пошкодження ґрунтів.  

RUSLE не відображає ерозійні процеси, спричинені таненням снігу, 

тому загальні втрати ґрунту можуть дещо відрізнятися від отриманих нами 

показників. На основі цих карт може бути розроблена диференційована не 

тільки в просторі, але і в часі стратегія захисту ґрунтів від ерозії. Їх можна 

використати, щоб забезпечити цілеспрямованіші втручання людини, 

наприклад, для захисту ґрунтів та довкілля, зменшення ерозійної небезпеки, 

зміни землекористування та забезпечення зрівноваженого ведення сільського 

господарства.  

 

4.5. Використання даних моделювання розвитку ерозійних процесів 

для вирішення проблем протиерозійного захисту агроландшафтів, 

водних об’єктів 

Проведення протиерозійних заходів для кожної з категорій земель, 

згідно з таблицею 4.2, дозволяє у значній мірі зменшити втрати ґрунтів від 

ерозійних процесів. Залуження та заліснення сильноеродованих земель 

забезпечує найвищий еколого-економічний ефект. Ці ж завдання входять до 

складу Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням, затвердженого КМУ від 30.03.2016 №271-р [192]: 

створення і відновлення сіножатей та пасовищ, створення, відновлення та 

охорона лісів, у тому числі полезахисних лісових смуг та інших захисних 

насаджень з урахуванням науково обґрунтованих показників та регіональних 

особливостей і природно-кліматичних умов; розроблення та впровадження 

сучасних екологічно безпечних, ландшафтно-адаптивних, ґрунтозахисних, 
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енерго- та ресурсозберігаючих технологій збалансованого використання, 

охорони і відновлення земель та ґрунтів, запобігання їх деградації. 

Важливою умовою успішної боротьби з водною ерозією є правильна 

протиерозійна організація території, яка передбачає оптимальне 

співвідношення сільськогосподарських угідь, введення ґрунтозахисних 

сівозмін з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов, способів 

обробітку ґрунту, виду посівів і догляду за культурами, внесення добрив, 

проведення агролісомеліоративних заходів. Крім того, велике значення має 

раціональне використання та охорона від ерозії природних кормових угідь, 

створення пасовищних і сінокісних сівозмін, посівів багаторічних трав, 

протиерозійна організація лісового й водного господарства, розташування 

гідротехнічних споруд та інших протиерозійних заходів [161]. Сукупність 

заходів з охорони ґрунтів має містити агротехнічні, агролісомеліоративні, 

гідротехнічні й організаційно-господарські їх види [151].  

Агротехнічні протиерозійні заходи включають елементи системи 

землеробства, насамперед порядок використання землі в сівозміні й систему 

механічного обробітку. При недостатній ґрунтозахисній здатності сівозмін 

передбачають смугове розміщення посівів, залуження балок, проміжні посіви 

та інші заходи [151]. На простих схилах (їх площа у Шумському районі 

становить 19,1 тис. га), які зазнають негативного впливу процесів водної 

ерозії, всі заходи обробітку ґрунту, і до того ж сівбу сільськогосподарських 

культур рекомендуємо здійснювати впоперек напрямку схилу або контурно 

(рис. 4.7). Для збільшення протиерозійного впливу на ґрунт від поперечного 

обробітку на схилах доцільно запровадити такі додаткові заходи: створення 

водозатримувального мікрорельєфу (валко- та борозноутворення, ступінчаста 

різноглибинна оранка, лункування, переривчасте борознування), смугове 

розпушування або полицево-безполицеву оранку, щілинування та кротування 

ґрунту [151]. Лункування ефективніше на схилах крутизною до 5° (їх площа 

у Шумському районі становить 33,2 тис. га), а переривчасте борознування — 

на крутіших [131].  
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Рис.4.7. Рекомендовані протиерозійні заходи на території Шумського району. 
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Важливе значення у зменшенні інтенсивності ерозійних процесів має 

глибина оранки [161]. При збільшенні глибини обробітку ґрунту відбувається 

зростання його водопроникності і зменшення стоку води та змиву ґрунту 

[131]. Проте при екстремальних умовах після виникнення стоку різко 

збільшується змив ґрунту [227].   

У технологічному аспекті, важливою умовою охорони ґрунтів від ерозії 

є мінімізація основного обробітку ґрунту, яка полягає в розширенні обсягів 

використання безполицевих знарядь, впровадженні комбінованих 

багатоопераційних ґрунтообробних агрегатів для передпосівного обробітку 

ґрунту і багатофункціональних ґрунтообробно-посівних комплексів, які 

скорочують у 2 – 4 рази кількість проходів по полю [161]. Для території 

Шкроботівської сільської ради ми пропонуємо застосовувати цей комплекс 

заходів на площі 177,2 га, а у Шумському районі – на 10,1 тис. га.  

Останнім часом у чималій кількості країн світу, в тому числі й Україні, 

стали застосовувати «систему нульового обробітку ґрунту». ЇЇ суть полягає у 

тому, щоб контролювати забур’яненість полів за допомогою лише хімічних 

заходів, не використовуючи відвального обробітку ґрунту. За умов сталого та 

прогнозованого ринку сільськогосподарської продукції, технології «No-till»  

у безсівозмінних посівах можна використовувати при вирощуванні 

кукурудзи [176]. 

Агролісомеліоративні протиерозійні заходи спрямовуються на 

покращення природних умов сільськогосподарських угідь за допомогою 

захисних лісових насаджень. Виділяють полезахисні, водорегулювальні 

(стокорегулювальні), прибалкові лісосмуги та ін. [176]. Меліоруюча роль 

лісових насаджень виявляється в покращенні водного й температурного 

режиму сільськогосподарських угідь, збільшенні протиерозійної стійкості 

ґрунтів, зменшенні інтенсивності впливу потоків води та повітря на ґрунти 

[151]. Ці види лісонасаджень є невід’ємними елементами надійної і 

довгострокової контурної організації території сільськогосподарських угідь 

на схилових землях. Розміщення лісових смуг за контуром визначає такий 
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самий напрямок подальшого обробітку ґрунту під час вирощування 

сільськогосподарських культур [107].  Цей вид протиерозійних заходів ми 

пропонуємо впровадити на площі 78 га  у Шумському районі (рис.4.7) і на 

площі 3 га на землях Шкроботівської сільської ради (рис.4.8.). 

Також ефективним протиерозійним заходом є терасування крутих 

схилів, тому що вали-тераси можуть затримувати поверхневий стік 

практично в місці його формування, а також сприяють зволоженню земель чи 

відводять його надлишок на задерновані схили, які є ерозійно безпечними 

[151].  

Гідротехнічні споруди для боротьби з лінійною ерозією будують для 

попередження утворення й росту вимоїн та ярів. Загалом їх можна 

класифікувати на найпростіші, які створюють з місцевих ґрунтів 

(розпилювачі стоку, водовідвідні вали-канали, нагірні канали, 

водозатримуючі вали) і складні (швидкостоки, перепади, консольні 

скидання) [142, 151]. Цінність цих гідротехнічних заходів в тому, що вони 

здатні швидко зупинити руйнівний вплив поверхневого стоку та, у багатьох 

випадках, перевести в активні запаси ту частину вологи, яка втрачається, 

руйнує ґрунт і збільшує кількість води у зонах затоплень. Ці активні запаси 

можуть бути задіяні для покращення врожаю сільськогосподарських культур. 

Протиерозійні гідротехнічні споруди найчастіше розміщуються на невеликій 

площі. Але є мінуси застосування - вони забезпечують захист лише в районі 

їхнього безпосереднього впливу, крім того не дають побічної продукції, як, 

наприклад, лісові насадження. Тому гідротехнічні заходи використовують у 

разі економічної доцільності або в тому випадку, коли не можна застосувати 

інші протиерозійні заходи [176]. Їх ми пропонуємо створювати на площі 9,2 

тис. га на території 97,6 га сільських рад.  

Протиерозійна організація території на локальному рівні перш за все 

має містити правильне розташування сільськогосподарських угідь на різних 

елементах рельєфу. Ерозійно небезпечні площі не можна залучати під орні 

землі у повному обсязі, варто зберігати або створювати на них щонайбільше 
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ділянок, смуг із природною деревною, чагарниковою чи трав'янистою 

рослинністю. Наприклад, польові сівозміни дозволяється розташовувати на 

рівнинних ділянках і пологих схилах з крутизною менше 3°. Разом з тим, 

необхідно створити полезахисні лісосмуги впоперек схилу через 500 - 600 м. 

На схилах крутизною від 3° до 5°, залежно від складності схилів і 

спроможності виконання на них інших протиерозійних заходів, можна 

розташовувати ґрунтозахисні польові сівозміни. У них частка просапних 

культур має бути низькою, під всі культури обов’язково застосовувати лише 

протиерозійний обробіток ґрунту. Однак для земель на схилах крутизною 3°-

5° краще застосовувати ґрунтозахисні кормові сівозміни з високою часткою 

багаторічних трав. Площа таких земель у Шумському районі – 10,1 тис.га, а 

Шкроботівській сільській раді – 314,8 га. Стокорегулювальні й полезахисні 

лісосмуги тут рекомендуємо висаджувати через кожні 300 – 350 м. На схилах 

від 5° до 7° пропонуємо розміщувати тільки ґрунтозахисні сівозміни та  через 

300 м висадити поперечні стокорегулювальні лісосмуги. (рис. 4.7). Схили 

крутизною більше 7° розорювати не можна. Їх варто використовувати під 

пасовища, сіножаті чи інші природні угіддя, або ж розмістити на них 

багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники) при запровадженні 

додаткових протиерозійних заходів (терасування, залуження міжрядь та ін.). 

При створенні сіножатей та пасовищ на схилах рекомендуємо налагодити 

такий випас худоби, при якому не відбувалася б пасовищна ерозія ґрунту. 

Крім того, варто систематично проводити, залежно від стану травостою, 

поверхневе або докорінне його поліпшення [151]. Площа цих земель у 

Шумському районі – 14,2 тис. га, а Шкроботівській сільській раді – 81,2 га. 

Однак варто зазначити, що є певні труднощі в організації 

ґрунтозахисного землеробства. Наприклад, вирощування багаторічних трав 

переважно на еродованих землях позбавляє зернові культури гарних 

попередників [227]. Тому можна сказати, що ідеальних універсальних заходів 

боротьби з ерозією немає. Важливо враховувати як переваги, так і недоліки 

кожного з них.     
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Втім найнадійніший захист ґрунтів від ерозії можна забезпечити за 

допомогою поєднання усіх груп заходів в єдиному комплексі, коли вони 

взаємно доповнюють один одного і підсилюють ґрунтозахисну дію кожного. 

На ріллі, що розташовується на схилах, рекомендуємо застосовувати заходи 

протиерозійного обробітку ґрунту. Якщо організація території прямолінійна і 

межі полів сівозмін проходять не по горизонталях, а пересікають їх під 

кутом, тоді не відбувається забезпечення мінімізації наслідків чи взагалі 

зупинення нищівного стоку зливових вод. Найчастіше це трапляється на 

територіях із дуже пересіченим рельєфом, коли поля розміщуються на 

складних схилах із численними балками, улоговинами тощо. За таких 

обставин потрібно вирішувати питання боротьби з ерозійними процесами 

комплексно, запроваджуючи ґрунтозахисну контурно-меліоративну 

організацію всієї території землекористування. Разом з тим, структура 

земельних угідь і посівних площ, сівозмінні масиви, поля й робочі ділянки 

органічно вписуються у структуру природних ландшафтів завдяки 

поєднанню або узгодженню штучних лінійних рубежів із природними [151]. 

Впровадження контурно-меліоративної організації території та однойменної 

системи землеробства в цілому розглядається як основа створення екологічно 

стійких агроландшафтів [132]. Як вказує С. Ю. Булигін [112], 

найефективнішим заходом з захисту ґрунтів від ерозії є створення 

ґрунтоохоронних і меліоративно облаштованих агроландшафтів, які більшою 

мірою гармонійно поєднуються зі структурою природних ландшафтів, 

беручи за основу контурно-меліоративну організацію всієї території. З 

іншого боку, удосконалення структури агроландшафту розглядається 

вченими як основа підвищення стійкості землеробства [113, 132]. Ми 

пропонуємо реалізувати ці заходи на схилових землях у північно-західній 

частині території сільської ради та південній частині Шумського району.  

Ґрунтозахисна система землеробства на основі контурно-меліоративної 

організації території складається з таких компонентів: раціональна структура 

земельних угідь і посівних площ сільськогосподарських культур; розміщення 
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сівозмінних масивів відповідно до структури конкретного природного 

ландшафту [151]; здійснення ґрунтозахисного обробітку ґрунту з 

урахуванням морфології рельєфу, кліматичних умов і вирощуваних культур; 

розміщення полів у сівозмінних масивах і робочих ділянок з урахуванням 

морфології і морфометрії рельєфу; раціональне розміщення системи лісових 

насаджень (полезахисних, водорегулювальних, прияружних й прибалкових 

лісових смуг, суцільного й локального заліснення крутих схилів, створення 

мулофільтрів); поєднання меліоративних та культуртехнічних заходів 

(протиерозійних гідротехнічних споруд, вирівнювання поверхні полів, 

виположування ярів, засипання розмивів); поверхневе та докорінне 

поліпшення природних кормових угідь, впровадження сінокісно-пасовищних 

сівозмін, створення культурних пасовищ тощо; раціональне розміщення 

лінійних рубежів (доріг, меж землекористування, сівозмін, робочих ділянок 

полів) з максимальною прив'язкою до горизонталей, елементів рельєфу та 

меж угідь. Створення цих елементів у комплексі дозволить сформувати 

ерозійно-стійкий агрокультурний ландшафт [132]. 

Згідно з цією системою ґрунтозахисного землеробства, використання 

земельних масивів диференціюється відповідно до їх розташування на 

елементах рельєфу. Усі земельні ділянки території Шкроботівської сільської 

ради ми поділили на три еколого-технологічні групи (ЕТГ) на основі 

значення крутизни схилів, дії на них процесів ерозії та ступеня еродованості 

ґрунту [151].  

Перша група включає рівнинні землі і схили крутизною до 3°. Тут 

пропонуємо розмістити зерно-просапні сівозміни, які мають бути 

якнайбільше насиченими просапними культурами, а крім того й іншими, які 

мають відносно малу ґрунтозахисну здатність. Їх дозволяється вирощувати, 

використовуючи які завгодно технологіії [151]. Можна використовувати й 

чисті пари, а стік регулювати найпростішими агротехнічними заходами та 

полезахисними лісосмугами [176]. Основні масиви земель цієї групи 
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розташовані в центральній частині та на північному сході Шумського району 

та Шкроботівської сільської ради. 

До другої еколого-технологічної групи віднесено землі, які 

розміщуються на схилах крутизною 3-7˚ із середньо- і сильнозмитими 

ґрунтами та наявністю струминного розмивання. Для них доречним є 

обмежений обробіток [176].  На землях другої ЕТГ розміщують в основному 

ґрунтозахисні зерно-трав'яні чи трав'яно-зернові сівозміни із використанням 

ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

Потрібно заборонити або обмежити можливість розміщувати на землях цієї 

групи пари та просапні культури [175]. Варто здійснювати регулювання 

стоку на цих схилах за допомогою агротехнічних, лісомеліоративних і 

гідротехнічних протиерозійних заходів [176]. Для того, щоб розподілити 

інтенсивність та періодичність застосування протиерозійних, а особливо 

агротехнічних заходів, також для зміни при необхідності насиченості полів 

зерновими культурами чи травами ґрунтозахисних сівозмін, землі другої 

групи диференціюють на технологічні підгрупи:   

2а — схили від 3 до 5° без наявності улоговин; 

26 — схили від 5 до 7°, а також від 3 до 5° з наявністю улоговин [151].   

Землі підгрупи 2а поширені по всій території району, але найбільше – в 

його південній частині. Більшість ділянок підгрупи 2б знаходиться на півдні 

та південному сході. 

Землі третьої еколого-технологічної групи знаходяться на схилах 

крутизною понад 7°. Вони зайняті переважно сильнозмитими ґрунтами. Землі 

третьої ЕТГ мусять перебувати під залуженням травами весь час. Їх можна  

використовувати під сінокоси чи пасовища з регульованим випасанням 

худоби, а ділянки, які зазнали сильної ерозії, варто заліснити [202]. На 

території сільської ради ці землі локалізовані на північному заході. Через 5 – 

6 років після культурного залуження бобово-злаковою травосумішшю його 

можна замінити на смуговий обробіток ґрунту і засівання новими травами. 

Дуже круті схили крутизною більше 20° після терасування пропонуємо не 
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тільки заліснювати, а й використовувати також під плодові та кущові ягідні 

насадження [161], що є економічно доцільним.  Вчені вважають, що тим не 

менш землі цієї групи є придатними до вирощування сільськогосподарських 

культур, проте з неухильним виконанням правила, згідно якого частка 

багаторічних трав у структурі сівозмін на цих землях має складати не менше 

75-80 % [219].  

До контурно-меліоративної організації території також входить система 

гідротехнічних споруд і заходів. Перераховані еколого-технологічні групи 

земель треба розділяти рубежами першого порядку. До них належать 

стокорегулювальні вали або вали-дороги з лісосмугами на нижньому краю. Їх 

проєктування здійснюють таким чином, щоб уникнути переливання чи 

розриву водозатримувального валу під час будь-якого зливового дощу. 

Часом паралельно будують рубежі другого порядку. Вони сприяють 

зменшенню водозбірної площі відносно рубежів першого порядку. Якщо 

схили однобічні прості, то рубежі на них розміщують прямолінійно з 

відхиленнями не більше 5°, а в місцях з надмірним зволоженням – під кутом 

5-10° до горизонталей. На розсіювальних і збиральних складних схилах їх 

розміщують переважно по контуру [151]. 

У випадку, коли рубежі першого та другого порядків зменшують 

поверхневий стік не в достатній мірі та не знижують його швидкість, то 

проєктують рубежі третього порядку. При цьому за допомогою 

водозатримувальних і відвідних валів відсікають вершини ярів і вимоїн. 

Згодом яри виположують, засипають та вирівнюють вимоїни. Якщо яр 

великий і його не можна виположити, то його береги закріпюють, 

насаджуючи ліс та чагарникову рослинність [131].  

У випадку інтенсивної ерозії доцільно використати зарубіжний досвід.  

Так, уряд провінції Альберта (Канада) рекомендує влаштовувати спеціальні 

водовідводи, засіваючи їх травою. Ця технологія широко використовується 

на Середньому Заході США, де багато довгих пологих схилів. В 

водовідводах концентруватиметься стік зі схилу в умовах танення 
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надмірного снігового покриву або злив. Якщо можливо, їх влаштовують у 

місцях ерозійних промоїн або інших понижень. При перетині водовідводу 

сільгосптехнікою робочі знаряддя піднімають. При цьому такі водовідводи 

займають зовсім невелику частину площі поля, зазвичай ширина таких 

водовідводів становить 3 м, глибина – принаймні 30 см, дно їх роблять 

більш-менш рівним. Спочатку в таких водовідводах висівають овес, бо він 

швидко росте, а там підростає й трава. Щоб уповільнити ерозію русла 

водовідводу, поки не встановиться достатній трав’яний покрив, там 

встановлюють спеціальні протиерозійні мати з соломи, джуту або відходів 

деревообробки. Часом у місцях особливо інтенсивної ерозії влаштовують 

справжній дренаж з трубами [233].  

Проєктування протиерозійних заходів значно пришвидшується і 

полегшується із застосуванням ГІС. Протиерозійну організацію території 

Шумського району пропонуємо здійснювати з використанням потенціалу 

ArcGis на основі створених нами карт крутизни схилів, використання земель, 

а також потенційної втрати ґрунту внаслідок ерозії. 

Варто зазначити, що більша частина ерозійно небезпечних земель 

Шкроботівської сільської ради є паями, які перебувають в користуванні ТОВ 

«ШУМСЬК АГРО». Основними сільськогосподарськими культурами, які 

вирощуються ТОВ «ШУМСЬК АГРО» на території Шкроботівської сільської 

ради є кукурудза, пшениця, соя, ріпак [220]. Висока прибутковість цих 

культур і те, що їх вирощування можливе в  інтенсивній короткій сівозміні, 

сприяють збільшенню посівних площ під ними. Найчастіше зустрічається 

коротка сівозміна з кукурудзи та сої. Їх поєднання за умови правильних 

обчислень може бути економічно вигідним з мінімальною небезпекою 

виснаження ґрунтів [210].   

Соя у сівозміні відіграє роль «санітара» ґрунту, безкоштовного 

поповнювача азоту тощо. А от культивування кукурудзи можна співвіднести 

з такими негативними явищами, як ризик формування ерозійних процесів, 

винесення поживних речовин, а також ущільнення ґрунту. Оскільки 
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кукурудза є дуже чутливою і вимагає серйозного обмеження чисельності 

бур’янів, то варто уникати її розміщення на схилах через застосування 

просапних механічних пристроїв. Але ця культура у сівозміні є хорошим 

попередником для ярих зернових культур, а при своєчасному збиранні – для 

озимих. Проте внаслідок високої потреби в азоті у неї мають бути переваги у 

розміщенні в сівозміні. Найкращими попередниками для кукурудзи 

вважаються зернові та зернобобові – соя, горох, нут, люпин, кормові боби та 

інші. Одним з варіантів запобіганню ерозії є підсівання. Перевагами цього 

заходу, крім зменшення ерозії є також боротьба з бур’янами, збільшення 

вмісту азоту у ґрунті за рахунок бобових, можливість випасання худоби після 

збору врожаю. З одного боку, кукурудза дуже добре підходить для 

підсівання, оскільки має повільну першу фазу розвитку, широке міжряддя та 

достатню висоту рослин. З іншого боку, є ймовірність того, що в другій, дуже 

швидкій фазі розвитку рослини може сформуватися нестача світла і 

поживних речовин для підсівів. Тому підсіви повинні мати змогу переносити 

сильне затінення. Також можна підсіяти конюшину, у випадку, якщо після 

збору врожаю кукурудзи не буде здійснюватися випасання худоби. Щоб 

використовувати поле у якості пасовища після збирання урожаю кукурудзи, 

можна застосувати поєднання англійського райграсу, вівсяниці лугової та 

грястиці збірної. Для виготовлення кормів створюють суміш кукурудзи з 

соєю. Таке поєднання покращує якість корму, сприяє зростанню кількості 

білка і збільшенню врожайності силосної маси [179].  

Сою на ґрунтах, які піддаються впливу ерозії, найкраще вирощувати, 

застосовуючи чизелювання. Чизельний обробіток ґрунту забезпечує 

накопичення додаткової кількості (190–230 м3/га) продуктивної вологи, а 

також вирішує проблему підвищення ефективності використання органічних 

і мінеральних добрив. Безполицевий чизельний обробіток позитивно впливає 

також на головні режими та властивості ґрунтів, збільшуючи їх 

функціональні можливості впродовж довгого часу. Чизелювання можна 

вважати заходом пролонгованої дії. Його рекомендовано використовувати у 
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технологічних схемах вирощування сої, особливо, при розташуванні її після 

кукурудзи. Також можливо застосувати технологію «нульового» обробітку, 

яка забезпечує високу ефективність в умовах Лісостепу на родючих 

чорноземних та легких ґрунтах, не схильних до ущільнення з високим (понад 

40%) вмістом водотривких агрегатів [178].  

Переваги вирощування у сівозміні сої та кукурудзи, а також можливість 

скорочення ерозії на цих землях, досліджено багатьма вченими. Наприклад у 

2008-2009 роках 12 фермерів з організацій Iowa Learning Farms і Practical 

Farmers of Iowa взяли участь в проекті по практичному випробуванню 

озимого жита в сівозміні, яка включає кукурудзу та сою. В результаті — 

озиме жито, введене в сівозміну кукурудза-соя, посприяло збільшенню 

врожайності обох культур, окрім цього підвищило якісні характеристики 

ґрунтів. Покривна культура засівалась щоосені, після збирання врожаю. 

Навесні озиме жито перед сівбою наступної культури обробляли гербіцидом.  

Це підходящий варіант для фермерів, оскільки насіння недороге, 

культура чудово витримує зиму, захищає ґрунти від бур’янів, підвищує 

родючість та врожайність наступних культур. Позитивний агрохімічний 

вплив культури на ґрунт пояснюється тим, що під спільною дією кореневої 

системи і розвитку мікроорганізмів ґрунт стає біологічно більш активним, зі 

збереженням оптимальної вологості та рівнів pH. Окрім цього, в ході 

вирощування посіви можна використовувати в якості пасовищ для худоби 

[222].  

На основі всіх вище вказаних рекомендацій було створено картосхему з 

запропонаваними протиерозійними заходами для території Шкроботівської 

сільської ради (рис.4.8). В ідеалі варто було б ввести ґрунтозахисні сівозміни 

[164]. Проте завжди це доцільно. Тому на паях, що розміщені в західній на 

північній частині і обробляються суцільними масивами, пропонується 

застосувати польову зерно-трав’яну сівозміну. Це дозволить вберегти землі 

від розвитку ерозійних процесів, а також буде економічно ефективним. 

Бажано запровадити хоча б одне сидеральне поле для покращення ґрунтових 
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характеристик і більше половини відвести на трави, зокрема люцерну. На 

решті ріллі пропонується вести раціональне землекористування зі 

зменшенням частки просапних культур та збільшенням культур суцільного 

покриву. Лісосмуги рекомендується встановити в тих місцях, де поля не 

захищені від негативних впливів довкілля, а також на поблизу вододілів. 

Наявні лісосмуги пропонується укріпити, зробити ширшими, додати 

останнім ряд чагарників, наприклад бузини. Також не завадило б укріпити 

береги ставів. 

Рис.4.8. Рекомендовані протерозійні заходи на території Шкроботівської 

сільської ради (складено автором) 

При вирішенні проблеми захисту земель від ерозії варто звернути увагу 

на власників землі. Тому що на великих земельних масивах набагато 

простіше спроектувати і втілити в життя певні протиерозійні заходи. На рівні 

однієї невеликої земельної ділянки власнику невигідно, наприклад, відводити 

частину ділянки на лісосмуги, залужувати або заліснювати їх, чи витрачати 

кошти на оранку впоперек схилу та інші агротехнічні заходи. Тому 
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найоптимальнішим вирішенням цієї проблеми ми вбачаємо у заохоченні 

землевласників та землекористувачів до впровадження протиерозійних 

заходів. Як зазначає О. В. Шевченко [228], стимулювати можна через 

механізми державної підтримки сільського господарства, застосовувати 

пільговий режим оподаткування, за рахунок компенсації частини витрат на 

здійснення протиерозійних заходів і т.д. 

 

 

Висновки до розділу IV. 

1. Проведені на території Шумського району дослідження з 

застосуванням методів математико-статистичного 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. Ареали 

земель з найбільшою потенційною інтенсивністю прояву ерозійних процесів 

переважають у центрі та на півдні досліджуваної території.   

2. Розрахунок ризику втрат ґрунту за рахунок ерозії в щомісячному 

часовому розподілі дозволив визначити весну як основний ерозійно-

небезпечний сезон. Частка ерозійних втрат родючого шару ґрунту за цей 

сезон сягає 46,6% річних.  Для території Шумського району найбільший 

середньомісячний змив ґрунту внаслідок ерозії спостерігається в березні, а 

найнижчий – в червні. 

3. 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: 1) з відсутньою 

небезпекою ерозії – 2,72%; 2) з умовно відсутньою небезпекою ерозії – 

7,13%; 3) зі слабкою небезпекою ерозії – 10,38%; 4) з середньою небезпекою 
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ерозії – 16,43%; 5) з високою небезпекою ерозії – 27,65%; 6) з дуже високою 

небезпекою ерозії – 35,69%.  

4. Моделювання ерозійних процесів за допомогою рівняння RUSLE 

для Шумського району з інтеграцією методів дистанційного зондування та 

ГІС дозволило виявити ерозійно небезпечні ареали земель, укласти 

великомасштабну (М 1:50000) карту ерозійної небезпеки земель цієї 

території, оцінити потенційну інтенсивність площинної ерозії, спровокованої 

зливовим стоком (0-178,3 т/га•рік). Її використання допоможе проектним 

організаціям розробити та реалізувати адресний комплекс протиерозійних 

заходів. Тому отримані оцінки ерозії ґрунтів та її просторового розподілу є 

показником, необхідним для забезпечення раціонального землекористування, 

охорони ґрунтів та управління землекористуванням в регіоні. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене моделювання ерозійних процесів на локальному та 

районному рівнях, дає можливість зробити наступні висновки.  

1. У роботі обґрунтовано наукові засади та алгоритм дослідження 

поширення й 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) 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. 

2. Доведено, що моделювання є одним з найважливіших 

інструментів дослідження процесів ерозії, оцінювання ерозійної небезпеки 

земель, визначення та прогнозування їх інтенсивності, а також планування 

ґрунтоохоронних заходів. Причинами значного розвитку і поширення в 

наукових колах моделювання ерозійних процесів можна вважати те, що воно, 

як метод наукового пізнання, має кілька переваг над іншими методами 

досліджень ерозії. До них можна віднести порівняно незначну вартість і 

зручність здійснення робіт, незначну трудомісткість, високу точність і 

забезпечення спроможності екстраполяції отриманих результатів на інші 

території, можливість коректного дослідження таких складних процесів, як 

ерозійні.  

3. Використання матеріалів дистанційного зондування Землі значно 

полегшило і пришвидшило процес моделювання ерозії ґрунту. Для вивчення 

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. 
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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 використання 

земель Шкроботівської сільської ради і вже на її основі проводилися 

подальші розрахунки потенціалу ерозійних процесів. Крім того, матеріали 

дистанційного зондування Землі необхідні для візуального підтвердження 

поширення ерозійних процесів на території району та сільської ради. 

4. Застосування ГІС у дослідженнях ерозії ґрунту володіє великими 

можливостями через переваги поєднання 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 і часі. Цей підхід дозволяє 

оцінювати можливі наслідки ерозії ґрунту при зміні будь-якого фактору. 

Тому моделювання та аналіз всіх факторів доцільно проводити за допомогою 

сучасних ГІС-технологій.  

5. Базуючись на охарактеризованій методології, за допомогою 

програмного забезпечення ArcGIS та SAGA GIS нами 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 просторових змін вмісту гумусу, 
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оскільки гранулометричний склад по всій досліджуваній території 

малозмінний, а водопроникність і структурність також змінювались не 

масштабно. Значення фактору ерозійної здатності дощу на досліджуваній 

території коливалися неістотно і впливали насамперед на величину змиву і в 

дещо меншій мірі на його геопросторову диференціацію. Фактор 

ґрунтозахисних заходів дорівнює одиниці і не впливає 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. Проте більшу роль відіграють піддатливість ґрунтів до ерозії та 

ерозійність опадів. 

6. Кінцевим результатом проведених 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.   

7. Моделювання ерозійних процесів за допомогою рівняння RUSLE 

для Шумського району з інтеграцією методів дистанційного зондування та 

ГІС дозволило виявити ерозійно небезпечні ареали земель, укласти 

великомасштабну (М1:50000) карту ерозійної небезпеки земель цієї 

території, оцінити потенційну інтенсивність площинної ерозії, спровокованої 
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зливовим стоком. Її використання допоможе проектним організаціям 

розробити та реалізувати комплекс протиерозійних заходів. Тому отримані 

кількісні оцінки потенціалу ерозії ґрунтів та її просторового розподілу є 

науково-методичною та інформаційно-аналітичною основою забезпечення 

раціонального землекористування, охорони ґрунтів та управління 

землекористуванням як на регіональному, так і на локальному рівні. 

8. Укладено картографічні моделі рекомендацій щодо 

впровадження геопросторово-диференційованих ґрунтозахисних заходів. 

Обгрунтовано, що для землекористувань Шкроботівської сільської ради 

ефективним буде застосування ландшафтного контурно-меліоративного 

землеробства і диференційованого використання земельних ресурсів. 
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Додаток А 

 

Таблиця А.1 

Обчислене щорічне значення коефіцієнта ерозійності опадів   

 

 
Бережани Броди Дубно Кременець Львів Рівне Тернопіль Хмельницький Шепетівка Ямпіль середнє 

1968 590,21 618,10 553,77 541,82 667,48 507,38 526,97 554,19 566,22 - 569,57 

1969 437,41 521,07 458,16 571,62 610,71 512,77 484,30 545,72 633,21 - 530,55 

1970 578,51 541,99 459,32 640,43 656,53 607,23 489,86 673,21 694,38 - 593,49 

1971 484,22 590,13 478,49 472,77 544,48 450,36 461,81 600,09 664,66 - 527,44 

1972 499,66 577,76 465,63 501,32 601,50 384,54 451,19 458,91 427,45 - 485,33 

1973 464,22 558,17 496,92 645,49 513,60 427,12 366,94 430,27 575,44 - 497,57 

1974 726,66 726,50 629,22 740,69 736,04 638,52 603,16 797,38 682,76 - 697,88 

1975 575,44 481,23 413,01 500,90 621,09 379,23 424,29 457,00 448,36 - 477,84 

1976 - - - - 592,62 - - - - - 592,62 

1977 593,45 499,99 509,54 551,37 597,43 450,11 525,06 602,50 589,71 - 546,57 

1978 583,65 566,72 515,68 615,86 745,34 529,62 538,00 534,52 580,17 - 578,84 

1979 543,57 476,34 380,64 442,31 605,90 351,17 437,99 522,73 489,62 420,64 467,09 
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Продовження таблиці А.1 

 
Бережани Броди Дубно Кременець Львів Рівне Тернопіль Хмельницький Шепетівка Ямпіль середнє 

1980 881,13 711,14 632,46 693,21 690,14 517,42 679,44 693,63 780,12 715,46 699,41 

1981 579,34 588,80 574,69 499,66 655,03 494,68 592,87 633,37 704,09 484,05 580,66 

1982 340,46 332,41 386,70 399,31 419,23 330,75 356,48 432,35 510,70 403,13 391,15 

1983 578,26 486,79 467,54 430,02 515,26 340,22 461,48 515,10 593,70 417,07 480,54 

1984 489,70 486,88 413,01 512,86 550,54 375,49 456,00 385,70 507,71 383,87 456,17 

1985 589,38 573,53 486,13 552,45 658,11 445,29 491,94 480,32 567,39 405,79 525,03 

1986 460,07 505,88 417,65 489,45 391,68 386,78 402,71 369,51 523,56 410,85 435,81 

1987 505,88 531,45 503,81 555,35 512,19 377,07 521,57 477,50 492,02 560,83 503,77 

1988 559,58 559,58 516,76 630,22 631,55 490,20 543,07 527,13 648,89 520,24 562,72 

1989 531,95 531,95 579,17 650,88 566,64 514,18 392,34 473,85 635,61 547,47 542,40 

1990 399,48 542,15 435,33 471,11 578,84 382,71 343,37 395,66 561,33 381,63 449,16 

1991 519,50 580,42 646,15 540,83 596,44 431,43 410,43 547,63 515,68 505,22 529,37 

1992 533,19 586,97 468,28 532,78 678,03 453,34 456,91 575,69 449,03 474,92 520,91 

1993 513,27 597,60 539,08 555,27 559,67 472,10 533,52 518,00 602,83 547,88 543,92 

1994 409,52 450,94 424,46 464,38 519,91 417,41 378,40 394,17 464,80 481,15 440,51 
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Продовження таблиці А.1 

 Бережани Броди Дубно Кременець Львів Рівне Тернопіль Хмельницький Шепетівка Ямпіль середнє 

1995 507,38 590,21 442,55 534,68 477,66 353,16 426,37 552,11 495,67 516,92 489,67 

1996 466,87 472,77 365,45 477,66 596,93 430,77 394,66 474,43 480,15 423,63 458,33 

1997 466,21 661,43 587,14 537,92 645,41 555,43 471,44 613,95 562,82 492,27 559,40 

1998 634,70 722,18 724,59 718,78 788,58 598,18 588,72 611,54 692,14 579,67 665,91 

1999 - - - - - - - - - - - 

2000 367,27 554,27 539,58 597,10 507,79 468,53 449,28 515,43 501,40 483,47 498,41 

2001 648,81 831,41 666,99 785,01 810,08 593,45 644,99 515,51 606,81 627,73 673,08 

2002 354,33 459,15 392,67 447,53 513,44 459,32 361,55 496,17 502,48 403,13 438,98 

2003 353,41 473,68 460,15 531,70 506,55 463,97 429,19 422,14 453,59 432,01 452,64 

2004 361,46 523,89 544,31 511,86 677,61 459,24 476,67 457,66 406,53 433,34 485,26 

2005 406,62 553,28 504,56 565,48 582,24 531,78 466,96 626,73 584,90 519,00 534,15 

2006 415,32 565,95 546,72 521,57 643,58 523,23 484,72 529,87 516,59 521,57 535,98 

2007 423,32 567,89 528,21 553,11 653,54 535,68 528,21 596,27 538,17 492,52 553,21 

2008 385,74 523,97 632,79 636,11 706,66 619,51 550,79 788,00 565,56 590,46 636,23 

2009 390,98 534,78 494,93 491,69 722,43 406,20 404,04 442,80 485,88 486,71 491,86 

2010 523,23 698,78 620,34 502,48 753,14 649,39 604,57 607,89 680,10 677,61 631,75 
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Закінчення таблиці А.1 

 Бережани Броди Дубно Кременець Львів Рівне Тернопіль Хмельницький Шепетівка Ямпіль середнє 

2011 366,86 327,18 357,23 341,63 499,99 304,94 315,32 337,73 302,53 283,03 343,64 

2012 407,03 627,81 569,71 671,80 537,34 554,77 584,65 579,67 753,14 602,08 588,80 

2013 495,43 528,21 516,59 673,38 738,20 495,59 593,61 624,49 694,21 539,42 589,91 

2014 398,32 421,97 534,02 448,45 626,15 520,24 466,79 456,58 479,07 401,30 475,29 

2015 297,47 453,51 399,23 411,28 519,16 345,20 349,76 355,82 357,65 297,47 378,65 

2016 412,22 445,21 393,42 543,14 701,68 422,80 392,09 500,82 554,94 499,56 486,59 

2017 415,03 533,54 534,02 539,76 612,87 571,37 435,58 442,72 538,17 487,16 511,02 

2018 400,42 514,93 350,59 524,43 585,48 315,73 405,37 405,37 417,82 478,61 439,88 

се-

ред-

нє 

623,67 681,00 624,42 679,63 753,67 582,33 589,95 648,82 686,44 609,99 623,67 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Розрахунок К-фактору з рівняння ерозії для території Шумського району 

№  Назва на карті 

агровиробничої 

групи ґрунтів 

Вміст 

гумусу, 

% 

Клас 

водо-

проник-

ності 

Структура Код 

струк-

тури 

% 

фракції 

0,1-

0,002 

мм 

% 

фракції 

2-0,1 

мм 

Грануло-

метричний 

склад 

М К-

фактор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1д Дерново-підзолисті 

середньощебенюваті 

переважно мало-

розвинені щебе-

нюваті середньо-

суглинкові ґрунти з 

плямами елювію 

масивно-кристаліч-

них порід (30-50%) 

1,3 2 грубо-

зерниста 

3 21 64 середньо-

суглинкові 

1785,00 0,12 

1з Дерново-підзолисті 

сильнощебенюваті 

переважно мало-

розвинені щебеню-

ваті ґрунти з 

плямами елювію 

масивно-

кристалічних порід 

(30-50%) 

1,3 2 грубо-

зерниста 

3 21 74 сильноще-

бенюваті 

1995,00 0,14 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2в Дерново-підзолисті 

та дернові неоглеєні 

і глеюваті супіщані 

ґрунти на піщаних 

відкладах 

3,02 2 порохувата 1 44,13 51,23 супіщані 4208,24 0,20 

3в Дерново-підзолисті 

слабозмиті супіщані 

ґрунти 

1,28 3 зерниста 1 47,82 44,58 супіщані 4418,57 0,29 

4в Дерново-підзолисті 

середньозмиті 

супіщані ґрунти 

1,15 3 зерниста 2 42,66 46,78 супіщані 3815,51 0,28 

5г Ясно-сірі і сірі 

лісові 
легкосуглинкові 

ґрунти 

2,13 3 порохувата 1 82,39 6,14 легко-

суглинкові 

7293,99 0,49 

5д Ясно-сірі і сірі 

лісові 
середньосуглинкові 

ґрунти 

2,13 3 порохувата 1 82,39 6,14 середньо -

суглинкові 

7293,99 0,49 

6г Ясно-сірі і сірі 

лісові 
легкосуглинкові 

ґрунти на лесах, 

підстелених пісками 

і супісками 

2,13 3 порохувата 1 82,39 6,14 легко-

суглинкові 

7293,99 0,49 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7г Ясно-сірі і сірі 

лісові глеюваті 

легкосуглинкові 

ґрунти 

1,96 3 порохувата 1 70,92 12,79 легко-

суглинкові 

5936,71 0,39 

7д Ясно-сірі і сірі 

лісові глеюваті 

середньосуглинкові 

ґрунти 

1,96 3 порохувата 1 70,92 12,79 середньо -

суглинкові 

5936,71 0,39 

8г Ясно-сірі і сірі 

лісові оглеєні 

засолені легко-

суглинкові ґрунти 

1,43 3 порохувата 1 70,92 12,79 легко-

суглинкові 

5936,71 0,41 

9г Ясно-сірі і сірі 

лісові поверхнево-

оглеєні 

легкосуглинкові 

ґрунти 

2,21 3 порохувата 1 73,32 12,51 легко-

суглинкові 

6293,06 0,41 

10г Ясно-сірі і сірі 

лісові глейові 

легкосуглинкові 

ґрунти 

1,96 3 порохувата 1 70,9 14,9 легко-

суглинкові 

6083,22 0,40 

11г Ясно-сірі і сірі 

лісові слабозмиті 

легко-суглинкові 

ґрунти 

2,04 3 порохувата 1 70,9 14,9 легко-

суглинкові 

6083,22 0,40 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11д Ясно-сірі і сірі 

лісові слабозмиті 

середньосуглинкові 

ґрунти 

2,04 3 порохувата 1 70,9 14,9 середньо-

суглинкові 

6083,22 0,40 

12г Ясно-сірі і сірі 

лісові середньозмиті 

легкосуглинкові 

ґрунти 

1,71 3 порохувата 1 50 42,24 легко-

суглинкові 

4612,00 0,29 

12д Ясно-сірі і сірі 

лісові середньозмиті 

середньосуглинкові 

ґрунти 

1,71 3 порохувата 1 69,95 7,81 середньо-

суглинкові 

5439,31 0,36 

13г Ясно-сірі і сірі 

лісові сильнозмиті 

легкосуглинкові 

ґрунти 

1,26 3 порохувата 1 55,76 31,15 легко-

суглинкові 

4846,10 0,33 

13д Ясно-сірі і сірі 

лісові сильнозмиті 

середньосуглинкові 

ґрунти 

1,26 3 порохувата 1 55,76 31,15 середньо-

суглинкові 

4846,10 0,33 

14г Темно-сірі 

опідзолені та 

слабореградовані 

легкосуглинкові 

ґрунти 

2,34 3 грудкувато-

порохувата 

2 71,48 12,95 легко-

суглинкові 

6035,06 0,41 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14д Темно-сірі опідзо-

лені та слаборегра-

довані середньо-

суглинкові ґрунти 

2,34 3 грудкувато-

порохувата 

2 71,48 12,95 середньо-

суглинкові 

6035,06 0,41 

15г Чорноземи 

опідзолені і 

слабореградовані та 

темно-сірі 

сильнореградовані 

легкосуглинкові 

ґрунти 

3,48 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,42 4,35 легко-

суглинкові 

5265,30 0,31 

15д Чорноземи 

опідзолені і 

слабореградовані та 

темно-сірі 

сильнореградовані 

середньосуглинкові 

ґрунти 

3,48 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,42 4,35 середньо-

суглинкові 

5265,30 0,31 

16г Темно-сірі 

опідзолені ґрунти та 

чорноземи 

опідзолені на лесах 

підстелених пісками 

і супісками 

легкосуглинкові 

4,03 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,42 4,35 легко-

суглинкові 

5265,30 0,29 



214 
 

Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17г Темно-сірі 

опідзолені ґрунти та 

чорноземи 

опідзолені глеюваті 

легкосуглинкові 

2,67 3 грудкувато-

порохувата 

2 73,05 11,9 легко-

суглинкові 

6205,60 0,41 

18д Темно-сірі 

опідзолені 

середньосуглинкові 

ґрунти та чорноземи 

опідзолені глейові 

середньосуглинкові 

3,57 3 грудкувато-

порохувата 

2 71,73 8,35 середньо-

суглинкові 

5744,14 0,34 

19г Темно-сірі опідзоле-

ні і реградовані 

ґрунти та чорноземи 

опідзолені і регра-

довані слабозмиті 

легкосуглинкові 

3,41 3 грудкувато-

порохувата 

2 67,12 11,32 легко-

суглинкові 

5264,89 0,32 

19д Темно-сірі 

опідзолені і 

реградовані 

середньосуглинкові 

ґрунти та чорноземи 

опідзолені і регра-

довані слабозмиті 

середньосуглинкові 

2,21 3 грудкувато-

порохувата 

2 67,12 11,32 середньо-

суглинкові 

5264,89 0,36 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20г Темно-сірі 

опідзолені і 

реградовані ґрунти 

та чорноземи 

опідзолені і 

реградовані 

середньозмиті 

легкосуглинкові 

2,05 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,93 7,23 легко-

суглинкові 

5543,89 0,39 

20д Темно-сірі 

опідзолені і 

реградовані 

середньосуглинкові 

ґрунти та чорноземи 

опідзолені і 

реградовані 

середньозмиті 

середньосуглинкові 

2,05 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,93 7,23 середньо-

суглинкові 

5543,89 0,39 

21г Темно-сірі 

опідзолені і 

реградовані ґрунти 

та чорноземи 

опідзолені і 

реградовані 

сильнозмиті 

легкосуглинкові 

1,16 3 грудкувато-

порохувата 

2 68,34 14,46 легко-

суглинкові 

5658,55 0,43 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21д Темно-сірі опідзоле-

ні і реградовані 

середньосуглинкові 

ґрунти та чорноземи 

опідзолені і регра-

довані сильнозмиті 

середньосуглинкові 

1,16 3 грудкувато-

порохувата 

2 68,34 14,46 середньо-

суглинкові 

5658,55 0,43 

22г Чорноземи типові 

малогумусні та 

чорноземи 

сильнореградовані 

легкосуглинкові 

4,03 4 грудкувато-

порохувата 

2 51,67 27,79 легко-

суглинкові 

4105,70 0,25 

22д Чорноземи типові 

малогумусні та 

чорноземи 

сильнореградовані 

середньосуглинкові 

4,03 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,14 4,95 середньо-

суглинкові 

5266,81 0,29 

23г Чорноземи типові та 

чорноземи 

сильнореградовані 

слабозмиті 

легкосуглинкові 

3,53 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,43 2,64 легко-

суглинкові 

5146,32 0,30 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23д Чорноземи типові та 

чорноземи 

сильнореградовані 

слабозмиті 

середньосуглинкові 

3,53 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,43 2,64 середньо-

суглинкові 

5146,32 0,30 

24г Чорноземи типові і 

чорноземи 

сильнореградовані 

середньозмиті 

легкосуглинкові 

2,24 3 грудкувато-

порохувата 

2 73,89 5,51 легко-

суглинкові 

5866,87 0,41 

24д Чорноземи типові і 

чорноземи 

сильнореградовані 

середньозмиті 

середньосуглинкові 

2,24 3 грудкувато-

порохувата 

2 73,89 5,51 середньо-

суглинкові 

5866,87 0,41 

25г Чорноземи типові і 

чорноземи 

сильнореградовані 

сильнозмиті 

легкосуглинкові 

2,02 4 грудкувато-

порохувата 

2 50,92 19,86 легко-

суглинкові 

3604,12 0,26 

25д Чорноземи типові і 

чорноземи 

сильнореградовані 

сильнозмиті 

середньосуглинкові 

2,02 5 грудкувато-

порохувата 

2 50,92 18,86 середньо-

суглинкові 

3553,20 0,28 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 Чорноземи типові і 

чорноземи 

сильнореградовані 

сильнозмиті 

2,02 5 грудкувато-

порохувата 

2 50,92 18,86 середньо-

суглинкові 

3553,20 0,28 

26г Чорноземи звичайні 

малогумусні негли-

бокі легкосуглинко-

ві та їх залишково- і 

слабо-солонцюваті 

відміни 

3,43 3 грудкувато-

порохувата 

2 70,21 12,1 легко-

суглинкові 

5778,99 0,35 

27г Чорноземи звичайні 

слабозмиті 

легкосуглинкові 

3,33 4 грудкувато-

порохувата 

2 50,68 20,02 легко-

суглинкові 

3583,08 0,23 

28г Чорноземи звичайні 

середньозмиті 

легкосуглинкові 

3,09 3 грудкувато-

порохувата 

2 61,17 14,79 легко-

суглинкові 

4646,47 0,28 

29г Чорноземи звичайні 

сильньозмиті 

легкосуглинкові 

2,42 3 грудкувато-

порохувата 

2 63,46 16,25 легко-

суглинкові 

5058,40 0,34 

30в Чорноземи щебеню-

ваті середньозмиті і 

дернові щебенюваті 

ґрунти на елювії 

щільних карбонат-

них порід супіщані 

4,31 3 порохувата 1 36,5 43,6 супіщані 2923,65 0,11 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30д Чорноземи 

щебенюваті 

середньозмиті і 

дернові щебенюваті 

ґрунти на елювії 

щільних 

карбонатних порід 

середньосуглинкові 

4,31 3 грубо-

зерниста 

3 48 37 середньо-

суглинкові 

4080,00 0,24 

31в Чорноземи 

щебенюваті 

сильнозмиті і 

дернові слабо-

розвинені щебеню-

ваті ґрунти на елювії 

щільних карбонат-

них порід супіщані 

3,71 2 порохувата 1 30 64 супіщані 2820,00 0,09 

31г Чорноземи 

щебенюваті 

сильнозмиті і 

дернові слабороз-

винені щебенюваті 

ґрунти на елювії 

щільних 

карбонатних порід 

легкосуглинкові 

3,71 2 грубо-

зерниста 

3 30 64 легко-

суглинкові 

2820,00 0,16 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31д Чорноземи 

щебенюваті 

сильнозмиті і 

дернові 

слаборозвинені 

щебенюваті ґрунти 

на елювії щільних 

карбонатних порід 

середньосуглинкові 

3,71 2 грубо-

зерниста 

3 30 64 середньо-

суглинкові 

2820,00 0,16 

32д Чорноземи щебеню-

ваті та дернові 

щебенюваті ґрунти 

на елювії щільних 

карбонатних порід 

слабодефльовані 

середньосуглинкові 

4,21 3 грубо-

зерниста 

3 60 24 середньо-

суглинкові 

5040,00 0,30 

33д Лучно-чорноземні 

середньосуглинкові 

ґрунти та їх 

слабосолонцюваті і 

слабоосолоділі 

відміни 

                  

5,10    

3 грудкувато-

порохувата 

2 64,65 15,05 середньо-

суглинкові 

5152,61 0,25 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34г Лучні, чорноземно-

лучні легко-

суглинкові ґрунти та 

їх слабосолонцюваті 

і слабоосолоділі 

відміни 

4,9 3 грудкувато-

порохувата 

2 66,47 11,33 легко-

суглинкові 

5171,37 0,26 

35в Лучні, чорноземно-

лучні і каштаново-

лучні несолонцюваті 

і слабосолонцюваті 

засолені супіщані 

ґрунти 

4,4 3 порохувата 1 56,2 24,3 супіщані 4524,10 0,20 

35г Лучні, чорноземно-

лучні і каштаново-

лучні несолонцюваті 

і слабосолонцюваті 

засолені 

легкосуглинкові 

ґрунти 

4,4 3 грудкувато-

порохувата 

2 56,2 24,3 легко-

суглинкові 

4524,10 0,23 

35д Лучні, чорноземно-

лучні несолонцюваті 

і слабосолонцюваті 

засолені середньо-

суглинкові ґрунти 

 

4,4 3 грудкувато-

порохувата 

2 56,2 24,3 середньо-

суглинкові 

4524,10 0,23 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

36г Мочаристі і мочарні 

незасолені 

легкосуглинкові 

ґрунти та поєднання 

з їх переважанням 

5,2 4 грудкувато-

порохувата 

2 51,03 22,21 легко-

суглинкові 

3737,44 0,19 

37г Мочаристі і мочарні 

засолені 

легкосуглинкові 

ґрунти та поєднання 

з їх переважанням 

4,3 6 грубо-

зерниста 

3 50,73 12,38 середньо-

суглинкові 

3201,57 0,27 

38г Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

неосушені легко-

суглинкові ґрунти 

4,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 легко-

суглинкові 

4709,23 0,24 

38д Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

неосушені середньо-

суглинкові ґрунти 

4,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 середньо-

суглинкові 

4709,23 0,24 

38 Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

неосушені ґрунти 

 

4,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 легко-

суглинкові 

4709,23 0,24 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

39в Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

осушені супіщані 

ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 супіщані 4709,23 0,27 

39г Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

осушені 

легкосуглинкові 

ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 легко-

суглинкові 

4709,23 0,27 

39д Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

осушені 

середньосуглинкові 

ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 середньо-

суглинкові 

4709,23 0,27 

39 Лучно-болотні, 

мулувато-болотні і 

торфувато-болотні 

осушені ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 60,89 16,45 середньо-

суглинкові 

4709,23 0,27 

40 Торфово-болотні 

ґрунти і торфовища 

мілкі неосушені 

 

5,08 3 масивна 4 65,1 12,01 важко-

суглинкові 

5019,86 0,31 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

41 Торфово-болотні 

ґрунти і торфовища 

мілкі осушені 

4,2 3 масивна 4 65,1 12,01 важко-

суглинкові 

5019,86 0,34 

42 Торфовища серед-

ньоглибокі і глибокі 

слабо-, середньороз-

кладені, неосушені 

10 3 грубо-

зерниста 

3 65,1 12,01 середньо-

суглинкові 

5019,86 0,10 

43 Торфовища серед-

ньоглибокі і глибокі 

слабо- і середньо-

розкладені, осушені 

6,9 3 грубо-

зерниста 

3 65,1 12,01 середньо-

суглинкові 

5019,86 0,21 

44 Торфовища 

середньоглибокі і 

глибокі сильно-

розкладені, осушені 

6,9 3 грубо-

зерниста 

3 65,1 12,01 середньо-

суглинкові 

5019,86 0,21 

45 Дернові неглибокі 

глеюваті ґрунти 

1,26 6 масивна 4 34,9 1,9 глинисті 1284,32 0,22 

46в Дернові глибокі 

неоглеєні і глеюваті 

ґрунти та їх 

опідзолені відміни 

супіщані 

2,68 3 зерниста 2 30,95 45,51 супіщані 2366,44 0,14 

47в Дернові глейові 

карбонатні супіщані 

ґрунти 

3,32 3 зерниста 2 30,95 45,51 супіщані 2366,44 0,13 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48в Намиті опідзолені і 

дерново підзолисті 

неоглеєні і глеюваті 

супіщані ґрунти 

2,6 3 зерниста 2 82,39 6,14 супіщані 7293,99 0,50 

48г Намиті опідзолені і 

дерново підзолисті 

неоглеєні і глеюваті 

легкосуглинкові 

ґрунти 

2,6 3 зерниста 2 82,39 6,14 легко-

суглинкові 

7293,99 0,50 

48д Намиті опідзолені і 

дерново підзолисті 

неоглеєні і глеюваті 

середньосуглинкові 

ґрунти 

 

2,6 3 зерниста 2 82,39 6,14 середньо-

суглинкові 

7293,99 0,50 

48 Намиті опідзолені і 

дерново підзолисті 

неоглеєні і глеюваті 

ґрунти 

 

2,6 3 зерниста 2 82,39 6,14 легко-

суглинкові 

7293,99 0,50 

49г Намиті чорноземи і 

лучно-чорноземні 

легкосуглинкові 

ґрунти 

 

3,22 3 грудкувато-

порохувата 

2 66,43 11,37 легко-

суглинкові 

5168,25 0,32 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 Намиті чорноземи і 

лучно-чорноземні 

ґрунти 

3,22 3 грудкувато-

порохувата 

2 66,43 11,37 легко-

суглинкові 

5168,25 0,32 

50г Намиті лучні 

легкосуглинкові 

ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 64,65 15,05 легко-

суглинкові 

5152,61 0,30 

50д Намиті лучні 

середньосуглинкові 

ґрунти 

3,58 3 грудкувато-

порохувата 

2 64,65 15,05 середньо-

суглинкові 

5152,61 0,30 

51 Рекультивовані 

торфові ґрунти 

3,4 3 грубо-

зерниста 

3 65,1 12,01 середньо-

суглинкові 

5019,86 0,33 

52а Розмиті піщані 

ґрунти і виходи 

рихлих (піщаних і 

лесовидних) порід 

0,01 2 порохувата 1 44,12 50,69 піщані 4183,02 0,28 

52в Розмиті супіщані 

ґрунти і виходи 

рихлих (піщаних і 

лесовидних) порід  

0,01 2 порохувата 1 44,12 50,69 супіщані 4183,02 0,28 

52г Розмиті 

легкосуглинкові 

ґрунти і виходи 

рихлих (піщаних і 

лесовидних) порід 

 

0,01 2 грубо-

зерниста 

3 44,12 50,69 легко-

суглинкові 

4183,02 0,35 
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Закінчення таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52 Розмиті ґрунти і 

виходи пухких 

(піщаних і 

лесовидних) порід 

0,01 2 порохувата 1 44,12 50,69 супіщані 4183,02 0,28 

53 Розмиті ґрунти і 

виходи елювію 

щільних 

карбонатних порід 

0,01 4 грубо-

зерниста 

3 11,72 64,12 легко-

суглинкові 

888,84 0,12 

54г Розмиті 

легкосуглинкові 

ґрунти і виходи 

елювію 

магматичних та 

метаморфічних 

порід і пісковиків 

0,01 4 грубо-

зерниста 

3 23,4 47,1 легко-

суглинкові 

1649,70 0,17 

54 Розмиті ґрунти і 

виходи елювію 

магматичних та 

метаморфічних 

порід і пісковиків 

0,01 2 грубо-

зерниста 

3 27,5 55,5 супіщані 2282,50 0,18 
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Додаток В 

Акт впровадження наукових результатів в навчальний процес 
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Додаток Г 

Довідка про впровадження матеріалів дисертаційної роботи  у 

виробничий процес 
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Додаток Д 

Список публікацій здобувача 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Оцінювання впливу рослинного 

покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля. 

Фізична географія та геоморфологія. 2016. Вип. 2 (82). Ч. 2. С. 117–123. 

2. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Переваги використання NDVI при 

прогнозуванні ерозійної небезпеки. Часопис картографії. 2016. Вип. 16. 

С. 192–203. 

3. Лук’янчук К. А. Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних 

процесів в Середньоподільській височинній області (Шумський район 

Тернопільщини). Часопис картографії. 2019. Вип. 1 (20). С. 50–68. 

 

Стаття у науковому фаховому виданні України, 

включеному до міжнародних наукометричних баз даних 

4. Ковальчук І. П., Лук’янчук К. А., Богданець В. А. Assessment of 

open source digital elevation models (SRTM-30, ASTER, ALOS) for erosion 

processes modeling. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Т. 28. 

№ 1. Р. 95–105. (Здобувачем здійснено оцінку придатності цифрових моделей 

рельєфу). 

 

Тези наукових доповідей: 

5. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Моделювання ерозії ґрунтів на 

локальному рівні (на прикладі території сільської ради). Географія та 

екологія: наука і освіта: VI Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю, м. Умань, 14–15 квітня 2016 року: тези доповіді. 

Умань, 2016. С. 122–125. 

6. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Визначення С-фактору для 

моделювання ерозії ґрунтів за допомогою NDVI. Землеустрій, кадастр та 

охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські перспективи: 
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Міжнародна конференція, присвячена 20-річчю створення факультету 

землевпорядкування. К., 2016. С. 120–123. 

7. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Геоінформаційне моделювання 

ґрунтозахисної організації території. Земельні ресурси України і 

землевпорядна наука: минуле, сьогодення, майбутнє: Всеукраїнська науково-

практична конференція аспірантів, студентів та магістрів, присвяченій дню 

землевпорядника, м. Київ, 10 березня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. 

Режим доступу: 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/zbirnik_prac_2017.pdf. 

8. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Оцінювання ерозійної здатності 

опадів в умовах обмежених метеоданих. Ідеї та новації в системі наук про 

Землю: VII Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція, 

м. Київ, 25–27 жовтня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 78–79. 

9. Лук’янчук К. А. Використання цифрових моделей висот при 

дослідженні рельєфу як основного чинника розвитку ерозійних процесів. 

Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука: Всеукраїнська 

науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів і молодих 

вчених, присвячена 120-річчю Національного університету біоресурсів і 

природокористування України та дню землевпорядника, м. Київ, 14 березня 

2018 року: тези доповіді. К., 2018. Режим доступу: 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u255/tezy_conf18.pdf. 

10. Лук’янчук К. А. Моделювання впливу геоморфологічних умов на 

розвиток ерозійних процесів та формування змитих ґрунтів. Інформаційні 

технології: економіка, техніка, освіта: IХ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих вчених, м. Київ, 14–15 листопада  

2018 року: тези доповіді. К., 2018. Режим доступу: 

http://econference.nubip.edu.ua/index.php/itete/IX/paper/view/1341. 

11. Лук’янчук К. А. Моделювання ерозії ґрунтів на локальному рівні 

(на прикладі території сільської ради). Молоді науковці – географічній науці: 

ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u31/zbirnik_prac_2017.pdf
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молодих вчених, м. Київ, 15–16 листопада 2018 року: тези доповіді. К., 2018. 

С. 150–158. 

 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

12. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Застосування методу моделювання 

при вивченні ерозії ґрунту. Фізична географія та геоморфологія. 2015. 

Вип. 1 (77). С. 38–43. 

13. Мисько К. А. (Лук’янчук К. А.) Геопросторове моделювання 

ерозійних процесів на локальному рівні. Фізична географія та геоморфологія. 

2015. Вип. 2 (80). Ч. 2. С. 160–165. 

 

 

Брала участь в українських та міжнародних конференціях і з’їздах, а 

саме: 

 Всеукраїнському круглому столі на тему: «Державна земельна політика 

в умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування», Київ, 

2015 р. (доповідь); 

 VI Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною 

участю “Географія та екологія: наука і освіта”, Умань, 2016 р. (доповідь); 

 Міжнародній конференції, присвяченій 20-річчю створення факультету 

землевпорядкування «Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: 

сучасний стан, європейські перспективи» , Київ, 2016 р. (доповідь); 

 Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів 

та магістрів, присвяченій дню землевпорядника «Земельні ресурси України і 

землевпорядна наука: минуле, сьогодення, майбутнє», Київ, 2017 р. 

(доповідь); 

 VII Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції «Ідеї 

та новації в системі наук про Землю», Київ, 2017 р. (доповідь); 

 Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів, студентів 

та магістрів, присвяченій 120-річчю НУБіП та дню землевпорядника 
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«Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука», Київ, 2018 р. 

(доповідь); 

 IХ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених 

«Інформаційні технології: економіка, техніка, освіта», Київ, 2018 р. (заочно); 

 ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, 

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

2018 р. (доповідь); 

 Науковому семінарі "Сучасний інструментарій агроекологічного 

моніторингу на основі супутникових даних високого розрізнення", Київ,  

2018 р. (доповідь). 

 


