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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.

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.



• Об’єктом дослідження слугує частина ріки Дністер, яка протікає в Миколаївському районі

Львівської області по рівнинній території та характерна заболоченістю, підтоплюваністю

земель за значних паводків.

• Метою роботи є дослідження планових зміщень цієї ділянки ріки Дністер з використанням

комплексного підходу на підставі топографічних карт та космічних зображень. Це дозволяє

здійснити моніторинг ріки за 125-літній період з аналізом причин зміщення русла на

підставі спеціальних карт.

• Для проведення моніторингу меандрування русла ріки Дністер поблизу міста Миколаїв на 

ділянці близько 40 км використано топографічні карти, космічні зображення, отримані із 

супутників Landsat 7 і Landsat 8, а також спеціальні карти, зокрема:

• Топографічні карти масштабів 1:100000 (1886, 1928, 1989 рр.);  

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

• Карта четвертинних відкладів,  ґрунтова карта масштабів 1:200000.    

• 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 

Дністер 



На топографічних картах (австрійська – 1886р., польська – 1928 р. та на

карті радянського періоду – 1989 р.) шляхом прив’язки карт та

цифрування русел можна дослідити характер зміщення русла ріки за

100-літній період. Дослідження виконано з використання програмного

середовища ArcGIS 9.3.
Фрагменти карт австрійського (а –

1886 р.) та польського (б – 1928 р.) 

періодів з руслом ріки Дністер. 

Як, русло значно меандрує і 

характер бачимо (рис. а) не 

значними відхиленнями від 

середнього положення, що свідчить 

про значну звивистість русла.

На карті (рис. б) зауважено 

систему каналів, що свідчить про 

проведення деяких 

гідромеліоративних робіт. Характер 

русла значно спокійніший і має 

меншу звивистість. 

а)

б)



На рисунку подано оцифровані досліджувані фрагменти русла ріки

Дністер, нанесені на топографічну карту 1989 року.



Загальний вигляд оцифрованих русел ріки Дністер за 

топографічними картами та космічним знімком
а) б)

в)
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де Li' – довжина русла на ділянці, Li – довжина русла між

крайніми точками, виміряна по прямій. Обчислені коефіцієнти

звивистості для 4-х русел за різні роки мають значення:

Обчислення коефіцієнта звивистості:

Русло 1 (карта 1886 року) є

сильнозвивисте, три інших (1928,

1989, 2014 рр.) – слабозвивисті.



№ 

точок

Зміщення русел 

(м) № 

точо

к

Зміщення русел 

(м) № 

точо

к

Зміщення 

русел (м)

1886-

1928

1928-

1989

1989-

2014

1886-

1928

1928-

1989

1989-

2014

1886-

1928

1928-

1989

1989

-

2014

1 176 -112 49 12 358 -556 -37 23 71 -348 -55

2 -116 -189 38 13 272 -64 - 24 433 -345 -24

3 676 -299 9 14 524 -111 - 25 135 -439 14

4 306 -103 99 15 897 -233 -19 26 619 -147 -30

5 -236 -31 70 16 488 -163 -22 27 266 -13 -16

6 467 -241 22 17 515 89 -23 28 806 -286 24

7 710 -400 65 18 -91 253 - 29 275 -135 -23

8 323 -60 54 19 349 71 -23 30 173 -63 -19

9 293 -224 43 20 184 -95 -8 31 1050 -312 -13

10 -168 -260 10 21 709 -264 -

11 523 -142 - 22 822 -270 -19

Вимірювання зміщень русел за різночасовими картами



Оскільки ефективна інтерпретація багатоспектральних даних

дистанційного зондування ріки Дністер залежить від спектральних

характеристик об’єктів поверхні Землі, вибрано спектральні канали для

створення синтезованих зображень за космічним знімком Landsat 7 та

Landsat 8 – 1,5,7, методика pansharpening дозволила отримати просторове

розрізнення зображень 15 м замість 30 м, заданих для спектральних

каналів.

Синтезоване зображення, отримане із супутника Landsat 8 з 

нанесеними руслами 



Базуючись на джерелах із спеціалізованої літератури, де вказується

на значний вплив геоморфологічних та ґрунтових чинників на стан

русел річок, проаналізовано карти четвертинних відкладів та

ґрунтового покриву.
Біля русла ріки та її

заплави переважають

алювіальні відклади,

вони складаються з

супісків, суглинків,

гравію і галечників, в

які вклинюються

відклади деснянського

ступеню першої

надзаплавної тераси

(піски, суглинки,

галечники), та біогенні

відклади (торф,

заторфовані ґрунти).



Фрагмент карти  ґрунтового покриву

Що стосується ґрунтів, то 

вони корелюються з 

четвертинними 

відкладами і на заплавній 

території русла 

переважаючими є лучні 

опідзолені та оглеєні 

ґрунти, а також лучно –

болотні та торфовища 

низинні, які мають низьку 

водопроникність.



Однією із важливих задач, пов'язаних з дослідженням

гідрографічних об'єктів, є моделювання зон затоплень. Нами

здійснено моделювання зон затоплень для ділянки ріки Стрий

біля впадання притоки в річку Дністер за вихідною

інформацією, отриманою з топографічної карти масштабу

1:100000 1989 р. Для моделювання використано модуль

ArcScene геоінформаційної системи ArcGIS. На рисунку

подано зони затоплення при моделюванні підняття рівня

води на 5 метрів (рис. а) та 10 метрів (рис. б).

а) б)



Площі затоплення на досліджуваній ділянці

№ 

зони

Висота підняття 

рівня води (м)

Площа 

затоплення 

(га)

1 5 27488

2 10 64822



Висновки
1. Комплексний підхід дослідження гідрографічних об’єктів базується на використанні космічних

зображень, топографічних карт, а також геоморфологічних, зокрема карт четвертинних

відкладів, та карт ґрунтового покриву з подальшим опрацюванням інформації в програмному

середовищі ArcGIS.

2. Проведений моніторинг за 125-річний період на ділянці ріки Дністер, яка має рівнинний

характер і характерна підтопленням та заболоченістю ґрунтів, свідчить про значні планові

зміщення русла ріки, які досягають між 1886 р. та 1928 р. – до 1000 м, між 1928 р. та 1989 р.

– 550 м, між 1989 р. та 2014 р. – до 100 м.

3. Ділянка досліджень характерна великою кількості меандрів та стариць.

4. Проведені в 1970-1980–х роках гідротехнічні роботи на цій ділянці порівняно з природним

характером русла, визначеного за картою 1886 р., значно зменшили звивистість та

меандрування, однак замулення водовідвідних каналів та осипання насипів з

берегоукріплення призводить до збільшення підтоплення земель.

5. Аналіз геоморфологічних та ґрунтових карт свідчить, що переважаючими четвертинними

відкладами поблизу русла ріки та на території її заплави є алювіальні відклади, які

складаються з супісків, суглинків, гравію і галечників, та біогенні відклади з перевагою

торфовищ; з четвертинними відкладами корелюються лучно – опідзолені та оглеєні грунти, а

також лучно – болотні та торф'яні грунти.

6. ГІС-технології дозволяють проводити моделювання затоплень, а також моделювати

підтоплені та заболочені території.



Дякую за увагу!


