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Актуальність досліджень , пов’язаних з русловими
процесами рік

Руслові
процеси
необхідно
враховувати
при
гідротехнічному будівництві , проведення газопроводів,
трубопроводів, переходів через ріки , спорудженні мостів,
дамб та інших об’єктів.
В Земельному кадастрі дослідження руслових процесів
пов’язане з визначенням меж охоронних земель та
встановленні нормативних обмежень.
В рекреаційних зонах з розвиненими туристичними
маршрутами при спорудженні водоймищ для відпочинку
слід враховувати зміщення русла річки. Серед інших
проблемних питань значну увагу дослідженням руслових
процесів надає Всесвітній фонд природи WWF.

За рахунок значних порушень природних умов, викликаних зміною клімату на
Землі та впливом антропогенних чинників, в останні десятиліття
спостерігається помітне збільшення повеневих явищ, що призводить до зміни
русел річок. Протягом останнього десятиліття Карпатський регіон України
декілька разів потерпав від сильних повеней, що спричиняли жертви серед
місцевого населення та завдавали значних матеріальних збитків. У XX столітті
катастрофічні регіональні паводки на північно-східному макросхилі Карпат
спостерігалися в теплу пору року в 1911, 1927, 1941, 1955, 1969, 1980, 1984,
1989, 1997 рр., а на південно-західному – в холодний період року у 1926, 1947,
1957, 1970, 1998 рр. Особливо значної екологічної шкоди й економічних втрат
завдали паводки у 1998, 2001 та 2008 рр.
Основними причинами катастрофічних повеней в Карпатському регіоні є:
•
•

природні чинники, зміни довкілля та гідрокліматичних умов, обумовлених
глобальним потеплінням;
антропогенна діяльність людини, зокрема суцільні вирубки лісу на гірських
схилах, видобування гравійно-піщаних матеріалів, безсистемна забудова
заплав гірських річок, недостатня кількість захисних споруд.

Природні та антропогенні чинники горизонтальних зміщень рік
Руслові процеси
Природні
Прямі чинники

Антропогенні
Опосередковані

Прямі

Опосередковані

Стік води

Зсуви і осипи
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Характер випадання
опадів
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будівництво
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Вітрова ерозія

Інтенсивність ерозії
на водозборі

Зарегульованість
стоку

Вирубка лісів в
басейні

Геологогеоморфологічна
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річках
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Регулювання русел
для судноплавства

Розробка корисних
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водозборі

Льодові явища

Рослинність на
водозборі

Руслові та заплавні
кар’єри

Меліоративні
заходи на водозборі

Мерзлота

Ландшафтна
структура
водозбору

Комунікації через
річки

Гідротехнічні та
меліоративні заходи
на заплаві

Меліоративні
роботи в руслі

Забір гравію та
каменю

Рослинність в річці і
на заплаві

Населені пункти на
берегах річок

•

Об’єктом дослідження слугує частина ріки Стрий, яка протікає від с. Довге
Стрийського району до м. Жидачів Львівської області по гірській, передгірській та
рівнинній території. .

•

Метою роботи є дослідження планових зміщень цієї ділянки ріки з використанням

комплексного підходу на підставі топографічних карт та космічних зображень. Це
дозволяє здійснити моніторинг ріки за 128-літній період з аналізом причин зміщення
русла на підставі спеціальних карт та геоморфологічних досліджень, поданих в
спеціальній літературі.
Для проведення моніторингу меандрування русла ріки Стрий на ділянці близько 110
км використано :
•

Топографічні карти масштабів 1:100000 (1886, 1989 рр.);

•

Космічні знімки, отримані із супутників Landsat 7 (2000 р.) та Landsat 8 (2014 р.)

•

Карта четвертинних відкладів (1970 р.), ґрунтова карта.

•

Вивченням руслових процесів та пов’язаних з ними повеневих явищ займалися Р.
Чалов, М. Маккавеєв, В. Лохтін, О. Ободовський, І. Ковальчук, А. Михнович, В.
Онищук, М. Максимович, Hooke J., Grenfell M., A. Schoklitsch, G. Engels, N. Kramer,
Stephen A. Nelson, G. Zolezzi, R. Luchi, M. Tubino, Robert A. та інші .

Технологічна схема дослідження зміщень ріки
Стрий

Оскільки використовувані топографічні карти створені в різні часові періоди та
в різних картографічних проекціях, а космічні зображення в проекції UTM,
необхідно всі матеріали привести до універсальної топографічної проекції
Меркатора UTM.
Для перетворення однієї картографічної проекції в іншу використано
степеневий поліном. Вираз перетворення однієї картографічної проекції в іншу за
допомогою степеневих поліномів має вигляд:
n
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i =0

n
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i =0
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– координати першої проекції з урахуванням середнього значення;
– координати другої проекції;
– координати середнього значення другої проекції;

функції перетворення.
aij , bij –Длякоефіцієнти
перетворення n
-го степеня необхідно мати щонайменше

n

pn = p1 +  (i + 1)
i =2

p n спільних точок:

де: p1 – кількість спільних точок для перетворення першого степеня.

Основні матеріали для дослідження горизонтальних зміщень
русла річки Стрий
№
п/п

Вхідні
матеріали

1.

Топографічна
карта (АвстроУгорщина)

2.

Топографічна
карта (СРСР)

3.
4.

Космічний знімок
Landsat 7
Космічні знімки
Landsat 8

Рік
видання
/
зніманн
я
1886

Тип
проекції

Система
координат

Бесселя

Зольднера Кассіні

1989

Красовськ
ого

Гаусса Крюгера

Система
координат
Галичини
СК-42

2000

WGS-84

UTM

WGS-84

2014

WGS-84

UTM

WGS-84

Еліпсоїд

Для прив’язки використано спільні точки, які можна було ідентифікувати на
двох зображеннях, ними слугували мости, точки переїздів на залізничних
коліях, культові споруди тощо. Для перетворення використано поліном 2-го
степеня і 10 спільних точок. Точність перетворень для різних матеріалів
становить: для карти австрійського періоду – 20-25 м.; для радянської карти –
10-15 м.; для космічних знімків – 15 м.

Тераси Передкарпаття
Умовні позначення :
1 - край Карпат;
2 – край Подільської плити;
3 – лінія Ковалівка – Смиковці
та її карпатське
продовження;
4 – акумулятивні тераси;
5 – низький терасовий рівень
6 – високий терасовий рівень
( рівень Лоєвої);
7 – найвищий рівень;
8 – деякі давні напрямки
передкарпатських рік .

Передкарпатський прогин – це молода альпійська область опускання земної кори,
яка розміщена між Карпатською структурою і Волино-Подільською плитою. На
рисунку показано межі Передкарпатського прогину Подільсько-Волинської височини,
структури яких впливають на формування характеру русла Дністра та його основних
правобережних приток, зокрема річки Стрий.

Коефіцієнт звивистості русла річки Стрий

Рік

Кзв.

1886 р.

3,62

1989 р.

2,30

2000 р.

2,42

2014 р.

2,45

Однією з визначальних
характеристик рік є звивистість
їх русел, її обчислюють за
допомогою коефіцієнта
звивистості:
L'

Ki =

i

Li

, де Li' – довжина русла на
ділянці, Li – довжина русла між
крайніми точками, виміряна по
прямій.

Загальний вигляд оцифрованих русел гірської частини
річки Стрий за топографічними картами та космічними
знімками

Загальний вигляд оцифрованих русел передгірської частини
річки Стрий за топографічними картами та космічними
знімками

Загальний вигляд оцифрованих русел рівнинної
частини річки Стрий за топографічними
картами та космічними знімками

№
точок
1
2
3
4
5
6
7
8

Зміщення
русел (м)
18861989
1153
766
-325
-644
498
164
-361
-196

19892014
133
-17
-56
17
-166
269
-250
-165

№ року

Кількість
стариць

Кількість
островів

1886

20

12

1989

20

6

2000

20

2

2014

12

2

Карта четвертинних відкладів

Умовні позначення

алювіальні відкладення низької
заплавної тераси річок Дністер і Стрий
алювіальні відкладення високої
заплавної тераси річок Дністер і Стрий
алювіальні відкладення I надзаплавної
тераси

алювіальні відкладення II
надзаплавної тераси
пісок
пісок з галькою
галечник
глина
суглинок
супісок

Грунтова карта
Умовні позначення

Висновки
1.
Комплексний підхід дослідження гідрографічних об’єктів базується на
використанні космічних зображень, топографічних карт різних періодів, а також
геоморфологічних, зокрема карт четвертинних відкладів, та карт ґрунтового покриву з
подальшим опрацюванням інформації в програмному середовищі ArcGIS.
2.
Аналіз головних геологічних структур свідчить, що домінантний вплив на
характер русла ріки Дністер та його приток, зокрема і річки Стрий здійснюють
Передкарпатський прогин, заповнений алювіальними відкладами різних епох.
3.
Моніторинг, проведений за 128-річний період на річці Стрий, яка протікає по
гірській, передгірській та рівнинній території Львівської області. За характером
горизонтальних зміщень русла, як і зміною ландшафту цю річку можна умовно поділити
на три частини: гірську, на якій практично не спостерігається зміщень русла; передгірську
– з характерною багаторукавністю; рівнинну – із значною звивистістю русла, великою
кількістю меандрів та стариць. На рівнинній ділянці визначено найбільші зміщення, які
досягають величини 1,2 км.
4.
Аналіз четвертинних та ґрунтових карт свідчить, що переважаючими
четвертинними відкладами поблизу русла ріки та на території її заплави є алювіальні
відклади низької та високої заплавної тераси річок Дністер та Стрий, які складаються з
супісків, пісків, галечників та глини; з четвертинними відкладами корелюються лучно –
опідзолені та оглеєні ґрунти, а також дерново – опідзолені та дернові супіщані і
суглинкові ґрунти.
5.
В пониззі передгірської ділянки та ділянки рівнинної території значний вплив
на характер русла має антропогенний чинник, який полягає у безсистемному, часто
несанкціонованому заборі піщано-гравійних матеріалів.

Дякую за увагу!

