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• Мета: опрацювання методики 
дистанційного спостереження за 
деформаціями русел рік, яка базується
на використанні картографічних
матеріалів та космічних знімків. 
Зокрема, робота полягає у виявленні
зміщень русла ріки Дністер за період з 
1874 по 2015 рр та їх аналізі.

• Об’єкт: дві ділянки русла ріки Дністер:

- від с. Розвадів (Миколаївський район) 
до смт. Журавно (Жидачівський район)  
на території Львівської області 

- від смт. Журавно до м. Галич на 
території Івано-Франківської області 

• Предмет: зміщення русла ріки за 140-
річний період.



Задачі 

1
• Дослідити чинники, які впливають на руслові

процеси

2

• Виконати опрацювання картографічних
матеріалів та космічних знімків для 
дослідження планових деформацій русла ріки

3

• Виконати аналіз грунтових, геологічних карт 
та на їх основі виявити зв’язок грунтово-
геологічного покриву із виявленими зміщеннями



Актуальність дослідження

У зв’язку зі зміною клімату в світі, а також через
антропогенні чинники почастішали повеневі явища
на території України, зокрема і у західному регіоні,
які призводять до руйнівних наслідків. Як відомо,
саме повені є однією із основних причин зміщень
русла ріки. Тому необхідно проводити моніторинг
стану річок з метою визначення та уточнення меж
водоохоронних зон та проведення гідротехнічного
будівництва.

Використанння даних ДЗЗ та застосування ГІС-
технологій є ефективним методом моніторингу
гідрографічних об’єктів, оскільки дає змогу
здійснювати аналіз змін та робити майбутні прогнози



Природні Антропогенні

Стік води

Повені та 
паводки

Геологічна 
будова

Видобуток 
гравію

Меліоративні 
роботи 

Гідротехнічне 
будівництво

Чинники, які впливають на 
зміщення русла



Блок-схемаПідготовчі роботи

Застосування програмного пакету ARCGIS для 

опрацювання космічних знімків

Аналіз зміщень русла ріки

Комбінування каналів

Процедура збільшення розрізнення знімка

Аналіз грунтових та геологічних карт

Опрацювання картографічних матеріалів у 

програмному пакеті ARCGIS

Геоприв’язка карт

Створення векторних шарів русла 



Вхідні матеріали 

1) Австрійські карти за 1874 рік, масштаб 1:75 000;

2) Польські карта за 1923 та 1930 роки, масштаб 1:100 000;

3) Радянські карти за 1978, 1985 та 1988 роки,

масштаб 1:100 000;

4) Космічний знімок, отриманий із супутникового літального

апарату Landsat-7 за 2000 рік.

5) Космічний знімок, отриманий із супутникового літального

апарату Landsat-8 за 2015 рік.

6) Грунтові карти на територію Львівської та Івано-

Франківської областей, масштаб 1:200000

7) Геологічні карти та карти корисних копалин четвертинних

відкладів, масштаб 1:200000



Космічний знімок, отриманий
із супутникового літального
апарату Landsat-7 за 2000 рік
Комбінація каналів 5, 4, 1

Космічний знімок, отриманий із
супутникового літального
апарату Landsat-8 за 2015 рік
Комбінація каналів  7, 5, 1

Синтезація зображень



Розрізнювальна здатність 30 метрів Розрізнювальна здатність  15 метрів

Покращення зображення



Аналіз зміщень русла
для дослідження першої ділянки 

Максимальні зміщення русла за період з 1874 по 2015 рр. 

для досліджуваної ділянки №1

Період 

спостережень

Зміщення русла, м

Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3 Ділянка 4 Ділянка 5

1874-1930 480 640 490 470 200

1930-1985(1988) 170 210 180 60 80

1985(1988)-2000 200 - 40 50 -

2000-2015 - - - - -



Звивистість русла
для дослідження першої ділянки 

Ділянка Рік Довжина 

прямої, L’

Довжина 

частини русла,

L

Коефіцієнт

звивистості, K

1 1874 5,03 12,40 2,47

2015 8,20 1,63

2 1874 8,47 14,65 1,73

2015 9,34 1,10

3 1874 9,41 18,56 1,97

2015 10,29 1,09

i ' i L L K



Аналіз розмірів стариць
№ Рік Кількість Площа, га

1 1874 1 2,47

2 1930 2 1,84

3 1985 1 1,91

4 2000 4 7,19

5 2015 4 5,11 № Рік Кількість Площа, га

1 1874 1 10,76

2 1930 2 4,14

3 1985 1 7,11

4 2000 1 8,90

5 2015 1 5,14



Аналіз зміщень русла
для дослідження другої ділянки 

Максимальні зміщення русла за період з 1874 по 2015 рр.

для досліджуваної ділянки №4

Період спостережень Зміщення русла, м

Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3

1874-1923 270 20 50

1923-1978(1988) 210 170 870

1978(1988)-2000 200 110 -

2000-2015 60 - -



Звивистість русла
для дослідження другої ділянки 

Ділянка Рік Довжина 

прямої, L’

Довжина 

частини русла,

L

Звивистість, K

1 1874 7,65 10,15 1,33

2015 12,49 1,63

2 1874 8,30 10,35 1,23

2015 8,99 1,08



Аналіз кількості та 
розміру островів

№ Рік Кількість Площа, га

1 1874 12 15,80

2 1930 12 26,52

3 1985 22 22,90

4 2000 21 53,25

5 2015 18 58,57



Аналіз фрагменту карти 
четвертинних відкладів

П

Вздовж русла ріки  та на 
заплавній території 

переважають алювіальні 
відклади (ah), представлені  

переважно супісками. На 
окремій частині позначено 

місця техногенних утворень 
(th), на яких відбувається  

видобуток матеріалів. Також
помічено, що близько біля

русла спостерігаються ділянки
біогенних відкладів (торф, 

заторфовані грунти)



Аналіз фрагменту грунтової карти

П

Грунтовий покрив заплавної 
території представлений  

переважно лучними та 
дерновими грунтами. 

Лучні глейові  та оглеєні
грунти утворені в умовах 
надмірного поверхневого 

зволоження  та постійного 
зв’язку з позарічковими

заплавами
Дернові опідзолені оглеєні

грунти є сухими, грунтові води 
більшу частину року не 

впливають на грунтовий
покрив.



Висновки
• Аналіз зміщень русла ріки Дністер за картографічними матеріалами (австрійськими, 

польськими і радянськими) та космічними знімками, отриманими з супутників Landsat-7 
та Landsat-8 проведено за період з 1874 до 2015 рр., тобто за 141 рік. 

• Найбільші виявлені зміщення русла для першої ділянки відбулися у період з 1874 до 1930 
рр., максимальне становить  640 м, а для другої – у період з 1923 до 1978 рр.,  
максимальне – 870 м. 

• Аналіз грунтових та геологічних карт дав змогу дослідити підстилаючу поверхню та 
свідчить про переважання у прирусловій заплаві алювіальних утворень, представлених 
переважно супісками та суглинками. Четвертинні відклади корелюються із грунтовим
покривом, який представлений лучними та дерновими грунтами.

• Суттєві зміщення русла ріки Дністер в деяких місцях необхідно враховувати при 
проектуванні інженерно-технічних об’єктів, пов’язаних з переходами через річку та 
найголовніше, виявлені місця значних горизонтальних зміщень вимагають перегляду та 
внесення поправок в нормативні документи, які регламентують межі охоронних земель.




