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ПЕРЕДМОВА 
 
 Методичні вказівки до курсу «Ерозіознавство» призначені для студентів 
V курсу спеціалізації «Геоморфологія і палеогеографія» географічного 
факультету денної форми навчання (магістри). Ця дисципліна є однією з частин 
динамічної геоморфології і присвячена процесам водної ерозії (за винятком 
річкової ерозії). Курс розрахований на 28 аудиторних годин. 

Мета: навчити студентів основ ерозіознавства (ерозії грунтів і яркової 
ерозії) та визначати основні чинники, які впливають на розвиток цих процесів. 

Завдання: ознайомити із основними поняттями і загальними 
закономірностями ерозійних процесів; висвітлити питання механізму, основних 
факторів і методів досліджень ерозії грунтів; з’ясувати основні проблеми 
дослідження яружної ерозії; ознайомити із протиерозійними заходами. 
 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальні закономірності ерозійних і руслових 
процесів. Ерозія грунтів 

 
Тема 1.Вступ. Основні терміни. Історія зародження і розвиток ерозіознавства в 
Україні і світі. Види водної  ерозії за Г.Швебсом і І.Ковальчуком. Основні 
напрями досліджень ерозійних процесів. 
 
Тема 2. Загальні закономірності ерозійних і руслових процесів. Ерозійно-
руслові системи, їх структура і функціонування. Робота водних потоків як 
агентів денудації. Взаємний зв’язок процесів ерозії і акумуляції. Основні закони 
ерозійних і руслових процесів. 
 
Тема 3. Механізм і закономірності прояву процесу ерозії грунтів. Крапельна 
ерозія. Дощова ерозія. Змивання грунту в період сніготанення. Іригаційна 
ерозія. 
 
Тема4. Фактори ерозії грунтів.Кліматичні фактори. Геологічний фактор. 
Рельєф як фактор ерозії грунтів. Вплив рослинного покриву. Антропогенний 
фактор. 
 
Тема 5. Методи досліджень ерозії грунтів.Стаціонарні методи досліджень. 
Методика напівстаціонарних досліджень. Експериментальні дослідження 
поверхневого змиву грунту. 
 

Змістовий модуль 2. Яркова (яружна) ерозія. Заходи боротьби з 
площинною і лінійною ерозією 
 
Тема 6.Закономірності механізму яркоутворення. Ярокоутворення як 
рельєфоутворюючий процес. Закономірності формування поздовжнього 



профілю яру. Етапи розвитку яру.  Розвиток форм тимчасових потоків в горах. 
Яркова ерозія на урбанізованих територіях. 
 
Тема 7. Оцінка факторів ярковоїерозії.Геолого-геоморфологічні фактори. 
Гідрологічні фактори. 
 
Тема8. Методи дослідження форм лінійної ерозії.Картомеричні методи. 
Використання аеро- і космознімків для вивчення форм лінійної ерозії. 
Напівстаціонарні дослідження. Прогнозування зміни стану ярів. 
 
Тема 9. Заходи боротьби з площинною і лінійною ерозією.Основні принципи 
захисту земель від ерозії. Проектування протиерозійних заходів. 
Агромеліоративні протиерозійні заходи. Лісомеліоративні протиерозійні 
заходи. Гідротехнічні протиерозійні заходи.   
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1.  

Загальні закономірності ерозійних і руслових процесів. Ерозія 
грунтів 

Тема 1. Вступ  6 2    4 

Тема 2. Загальні 
закономірності 
ерозійних і руслових 
процесів 

8 4    2 

Тема 3. Механізм і 
закономірності прояву 
процесу ерозії грунтів 

8 4    4 

Тема 4. Фактори ерозії 
грунтів 

10 2    2 

Тема 5. Методи 
досліджень ерозії 
грунтів 

6 2    2 

Разом – зм. модуль 1 38 14    14 
Тема 6. Закономірності 
механізму 
яркоутворення 

10 4    3 

Тема7.Оцінка факторів 
яркової ерозії 

10 2    3 

Тема8. Методи 
дослідження форм 
лінійної ерозії 

8 4    2 

Тема 9. Заходи боротьби 
з площинною і лінійною 

6 4    4 



ерозією 
Разом – зм. модуль 2 34 14    12 
Усього годин 54 28    26 

 
 

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 
ПОБУДОВА КАРТИ ПОТЕНЦIЙНОЇ ЕРОЗІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ СХИЛІВ  

ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЛЬЄФУ 
 

 Ерозія на схилах безпосередньо залежить від морфологічних 
характеристик рельєфу. До головних морфологічних (морфометричних і 
морфографічних) чинників ерозії належать: крутість, довжина, експозиція і 
форма схилу. Найважливішим морфометричним показником, що впливає на 
ерозію, є крутість поверхні. Від неї залежить швидкість водного потоку на 
схилі і, відповідно, інтенсивність ерозії.Порогова величина крутості, при 
якiйпочинаєтьсяерозiя, може бути доситьрiзною, що залежитьвідіншихсупутнiх 
чинників.Зі збiльшенням крутості змив ґрунту збiльшується, однак ступiнь його 
зростання залежить вiд рiзного сполучення багатьох чинників (кiлькостi та 
iнтенсивностiопадiв, характеру та стану ґрунтового i рослинного покриву, 
агротехнiки вирощування культур та iн.).  
 Значнийвплив на збільшенняерозіїмаєдовжинасхилу. Чим довшийсхил, 
тимбiльшийоб'ємповерхневого стоку, швидкістьтечiї i висота шару води. 
Впливдовжинисхилу на змивґрунтузалежитьвідбагатьохчинників. На коротких 
i довгихсхилах величина зростаннярiзна. Змивґрунту при 
збiльшеннiдовжинисхилурізкопосилюється при інтенсивнихопадах. Однакякщо 
опади випадаютьмалим шаром i 
якщоґрунтиволодiютьвисокоюводопроникнiстю, то поверхневийстiк 
iерозіяможуть не збiльшуватись.  
 Iнтенсивнiстьерозіїґрунтівзалежитьвідформисхилу у профілі і плані. На 
прямихсхилах у профіліпроцесиерозіїпосилюються до нижніх частин схилу. 
Руйнiвна сила води зростаєпоступово. 
Значнийзмивпроявляєтьсяприблизновiдсерединисхилу. На 
випуклихсхилахерозiябiльшепроявляється у нижнiйчастинi, де найбiльша 
крутість. На ввiгнутихсхилахерозiязначновираженіша у верхнiй, найкрутiшій 
частинi. Донизу вона зменшується i 
навiтьвiдбуваєтьсяакумуляцiязмитогоґрунту. 
Ступiнчастийсхилмаєдуженизькуерозiйнуздатнiсть. Для схилів у 
профілізапропонованінаступнiвiдноснiкоефiцiєнтиерозiйноїнебезпеки: прямий– 
1;випуклий– 1,25-1,5;ввiгнутий– 0,5-0,75. Формасхилiв у 
планівизначаєтипиводозборiв: прямi, збiрнi та розсiюючiстiк води. 
Їхнювідноснуерозійнунебезпекунаближеновважають такою: прямийсхил– 
1;випуклий (розсiюючийводозбiр) – 0,8; ввiгнутий (збiрнийводозбiр) – 1,2.  
 Важливимчинникомерозiї є експозицiясхилiв. На вiдмiнувiдкрутизни, 
довжини i формипрофiлюсхилiввпливекспозицiї на 
ерозiюпроявляєтьсяопосередковано через вiдмiнностiмiкроклiмату, ґрунтiв i 



рослинностi на схилахрiзнихекспозицiй. Найвагомiшийїївплив на ерозiювiд 
стоку талих вод. Зазвичай, ерозiйнонайнебезпечнішими є схилипiвденної, а 
також західноїекспозицiї.  

У цьому завданні для визначення потенційної ерозійної небезпеки схилів 
використаємо коефіцієнт сумарної ерозійної небезпеки (КСЕН), який враховує 
одночасно форму в профілі і плані (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Коефіцієнти сумарної ерозійної небезпеки схилів за їхньою формою 

у профілі і плані 
Форма схилів Форма схилів у профілі 

у плані випуклі ввігнуті  прямі 
Випуклі 1-1,2 0,4-0,6 0,8 
Ввігнуті 1,5-1,8 0,6-0,9 1,2 

Прямі 1,25-1,5 0,5-0,75 1 
 
 Мета роботи: навчити студентів оцінювати потенційну ерозійну 
небезпеку схилових поверхонь за морфологічними параметрами рельєфу. 
 Вихідні матеріали: топографічні (гіпсометричні) карти великих 
масштабів. 
 Робочі інструменти: олівець, лінійка, гумка, кольорові олівці. 
 
 Побудова карти відбувається на топографічних картах масштабу  
1:10 000 – 1: 50 000.Виділяють такі етапи: 

1) проведення лінійних елементів (гребені, тальвеги, випуклі і 
ввігнуті перегини) і виділення точкових елементів (вершинні і 
днищеві точки); 

2) проведення морфоізографів; 
3) виключення субгоризонтальних поверхонь; 
4) складання легенди карти; 
5) визначення форми схилових поверхонь у профілі і плані та 

розфарбовування їх на карті. 
Перші два етапи проводять за методикою морфологічного 

картографування.  
Проведення лінійних елементів полягає у безпосередньому 

простежуванні характерних точок (послідовному подовженні за рахунок 
нових характерних точок), для яких дійсні умови виділення кожної з цих 
ліній. Воно налічує нанесення на карту чотирьох типів ліній: гребені 
(вододіли), тальвеги, випуклі і ввігнуті перегини. Всі лінійні елементи 
можуть бути чіткими чи нечіткими (розділяють або ускладнюють 
площинні елементи рельєфу). Лінійніелементиперериваються 
(закінчуються) у точці, де втрачаєтьсяумова, за якоюпроводятьцілінії. 
Лініїнаносять на топографічну карту олівцямирізногокольору: гребені – 
коричневим, тальвеги – зеленим, випукліперегини – червоним, 



увігнутіперегини – синім. Добре виражені у 
рельєфілініїпроводятьсуцільноюлінією, гіршевиражені – пунктиром. 
Кожний тип лініїмаєсвоєграфічнепозначення. 

Трасуваннягребенів і тальвегіввідбувається 
застандартноюметодикою при різнихморфометричних та 
іншихдослідженнях. Проведенняцихлінійвизначене 
кращезамалихрадіусівкривизнигоризонталі (чимрізкіше горизонталь 
змінюєсвійнапрям). Неоднозначно визначеноїхтрасуванняможна 
здійснитина широких, слабоввігнутих “затоках” і випуклихвиступах 
горизонталей, кожна з якихмаєдугоподібну форму. Задосить великих 
радіусівкривизни горизонталей гребені і тальвеги на схилах не 
виокремлються і переходять,відповідно, у випуклі і ввігнуті в планісхили 
(див. визначенняформисхилів у плані).  На плоских вершинних 
(вододільних) поверхняхгребенітакож не проводять (їх не 
вважаютьморфологічнимимежами), аналогічно не трасують тальвеги у 
плоских днищах рік.  
 Трасуваннялінійвипуклих і ввігнутихперегиніввідбувається за 
помітноюзміноювідстаніміж горизонталями. Лінії випуклих перегинів 
відокремлюють слабонахилені або субгоризонтальні поверхні (вище цієї 
лінії) від значно нахиленіших (нижче цієї лінії), а лінії увігнутих перегинів 
– навпаки (рис. 1).Мінімальне число горизонталей, необхідне для 
трасування –чотири. Відстані між сусідніми горизонталями у місці 
перегинуповиннівідрізнятись не менше, ніжудвічі.  

Виділенняточковихелементів.Більшістьточковихелементів 
розташована на лініях і тому не потребуєокремогопозначення. 
Накартіпозначаютьтількивершинні і днищеві точки. 
 

 
Рис. 1. Трасуваннялінійвипуклих і ввігнутихперегинів: 

1 – горизонталі; 2 – випуклі перегини; 3 – ввігнуті перегини 
 



Точки зазначають на відчленованих (більшчименш) підняттях 
(пониженнях) рельєфу, особливо тих, щорозміщені поза 
лінійнимиелементами (рис. 2). Таківершинні і днищеві точки 
натопографічнихкартах є єдиним центром вкладениходне в однекілабо дуг 
кіл, якіописуються горизонталями. Такожїхпозначаютьна 
з’єднаннідекількохгребеніваботальвегів 
(напр.,з’єднаннірізкоокресленихгребенів у пірамідальних формах 
рельєфу). Розрізняють точки двохвидів: різковираженітаокруглі. 
Вершинні точки позначаютьнакартікоричневимкольором, днищеві – 
зеленим. 

 

 
 Рис. 2. Виокремлення точкових елементів рельєфу на топографічній карті (а-г – 
вершинні точки; д-е – днищеві точки). 
 

Проведенняморфоізографів. Морфоізографи–целінії з 
нульовимизначеннямигоризонтальноїкривизни горизонталей. Для 
визначенняформисхиліввикористовуютьлініюдотичної до горизонталі 
(рис.3). Цялінія, яка характеризує форму в плані, простягається: 1) на 
випуклихсхилах–нижчецієїгоризонталі (у “повітрі”); 2) на 
ввігнутихсхилах–вищецієїгоризонталі (у “товщігірськихпорід”). Точка з 
нульовою горизонтальною кривизною є границею міжрізними за формою 
схилами. У ційточцідотичнаперетинає горизонталь –виходить з 
“товщігірськихпорід” у “повітря” (Ласточкін, 1991). На 
прямолінійнихділянкахсхилівдотичназливається з горизонталлю– 
кривизна нульова. Однакові за формою в 
планісхилирозділяютьсялініямигребенів і тальвегів. Трапляютьсявипадки, 
коли лiнiяморфоiзографа проходить мiж горизонталями (напр.,ввiгнутий у 
планiсхил переходить у прямий), як зазначено на рис.4.  

Взаємне розмiщення випуклих Iввiгнутих в планi схилiв 
визначається, розглядаючи сусiднiй вододiл (гребінь) i тальвег першого 
порядку. Тальвег переважно є роздiляючою межею, не формуючи ввiгнуту 



форму (у масштабi карти), а гребiнь виступає межею, що ускладнює 
випуклу форму схилу мiж двома тальвегами.  

У подiлiсхилiв на три типивiдбуваєтьсядеякагенералiзацiя. 
Дужедрiбнiдiлянкисхилiвпевноїформироздiляютьсямiжсусiднiми, 
абозамiнюютьсялiнiєю. Цебiльшестосуєтьсяувiгнутих i 
випуклихповерхонь. 
 

 
Рис. 3. Поділ схилових поверхонь за їхньою формою у плані: 

1 – горизонталі з бергштрихами; 2 – дотичні до точок на горизонталях; 3 – гребені; 
4 – тальвеги; 5 – морфоізографи; 6 – індекси схилових поверхонь (відповідно, 
випуклі, ввігнуті, прямі) 



 
Рис. 4. Трасування морфоізографів між горизонталями: 

1 – горизонталі рельєфу; 2 – морфоізографи 
 

 
Натретьому етапі виключають з подальшої оцінки 

субгоризонтальні поверхні (вершинні поверхні, схилові сходинки, днища), 
які практично є ерозійно безпечними. На карті їх залишають 
незафарбованими. 

Далі складають легенду до карти, у якій схили різної форми у 
профілі і плані розміщені від найменш ерозійно небезпечних (з 
найнижчим КСЕН) до найбільш ерозійно небезпечних (з найвищим КСЕН). З 
підвищенням ерозійної небезпеки інтенсивність кольорів схилів 
збільшується. Схили з різною потенційною ерозійною небезпекою 
об’єднують у три групи: 1) схили зі слабким ступенем ерозійної небезпеки 
(1-3); 2) схили з середнім ступенем ерозійної небезпеки (4-6); схили з 
сильним ступенем ерозійної небезпеки (7-9). Після схилів у легенді 
розміщують лінійні і точкові елементи рельєфу. 

На останньому етапі, визначивши форму схилів у профілі і плані, 
розфарбовують їх на карті за кольорами легенди (рис. 5). 

Визначенняформисхилів у профіліпровадять за характером 
горизонталей, у складних випадках відбувається профілюваннясхилів. 
Схили у профіліподіляють на три основнікатегорії: випуклі, ввігнуті і 
прямі (рис. 9). Також на картіможутьвирізнятисяскладнісхили: випукло-
ввігнуті (верхняділянкасхилу–випукла, нижня–ввігнута) і ввігнуто-
випуклі (верхняділянкасхилу–ввігнута, нижня–випукла). 
Такісхилипозначаються у випадку, недостатньоїкількості горизонталей 
для позначеннядодатковихлінійнихелементів, 
щовиокремлюютьділянкисхиліврізноїформи. 
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Рис.5. Карта потенційноїерозійноїнебезпекисхилівполівзаморфологічними 
параметрами рельєфу.  Лінійніелементирельєфу: 1 – гребені (а - чіткі, б –меншчіткі); 2 
– тальвеги (а - чіткі, б –меншчіткі); 3 – випукліперегини (а - чіткі, б –меншчіткі); 4 – 
ввігнутіперегини (а - чіткі, б –меншчіткі); 5 – морфоізографи (а - чіткі, б –меншчіткі). 
Ступіньпотенційноїерозійноїнебезпекисхилівполів: 6 – слабка (КСЕН=0,4 - 0,75); 7 –
середня (КСЕН=0,8 - 1,2); 8 – сильна (КСЕН=1,2 - 1,8); 9 – площинніелементи, для яких 
не визначався КСЕН (субгоризонтальніповерхні, складнісхили). Межі: 10 – полів, 11 – 
лісів, 12 – населенихпунктів; 13 – залізниці; 14 – ріки. 
 

 
 
 



 
 

ТЕМИ І ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ  
І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Теми самостійних завдань 

 
1. Загальна характеристика стоку наносів 
2. Стікнаносіврівнин 
3. Стікнаносівгірськихрік 
4. Ерозійніпроцеси в Україні 
5. Основніпринципизахисту земель відерозії. 

Проектуванняпротиерозійнихзаходів 
6. Агромеліоративніпротиерозійні заходи 
7. Лісомеліоративніпротиерозійні заходи 
8. Гідротехнічніпротиерозійні заходи 
9. Історіязародження і розвиткуерозіознавства 
10. Оцінкапотенційноїерозійноїнебезпеки 
11. Моделюванняерозійнихпроцесів 
12. Класифікаціясхилів для протиерозійногопроектування 
13. Яркова ерозія на урбанізованихтериторіях 
14. Загальні і регіональнітипиярів 

 
 

Питання для контрольнихробіт 
 

1. Поняття ерозіознавства та водної ерозії. 
2. Розвиток ерозіознавства в Україні. 
3. Розвиток ерозіознавства у світі. 
4. Поверхнево-схилові види водної ерозії. 
5. Ярково-руслові види водної ерозії. 
6. Типи ерозії за генезисом водних потоків. 
7. Основні напрями досліджень ерозійних процесів. 
8. Ерозійно-руслові системи. 
9. Структура ерозійно-руслових систем у рівнинних умовах. 
10. Агенти ближнього і дальнього переносу. 
11. Схеми балансу речовини агентів ближнього переносу. 
12. Взаємний зв’язок процесів ерозії і акумуляції (зони переважання ерозії і 

акумуляції). 
13. Процеси ерозії  і денудації на водозборах та розвиток річкових русел. 
14. Основні закони ерозійних і руслових процесів. 
15. Закон нелінійностізв’язків. 
16. Закон факторної відносності. 
17. Закон обмеженості морфологічних комплексів. 
18. Нормальна і прискорена ерозія. 
19. Крапельна ерозія. 
20. Пластові потоки. 



21. Типи струменевих потоків. 
22. Змивання грунту в період сніготанення. 
23. Основні фактори іригаційної ерозії. 
24. Стадії розвитку іригаційної ерозії. 
25. Кліматичні фактори ерозії. 
26. Грунтово-геологічні фактори ерозії. 
27. Рельєф як фактор площинної ерозії. 
28. Вплив рослинного фактора  на ерозію. 
29. Дослідження на стокових майданчиках. 
30. Дослідження у замикаючих створах водозбірних басейнів. 
31. Метод ерозійних борозен. 
32. Метод шпилькових реперів. 
33. Метод пластових реперів. 
34. Експериментальні дослідження поверхневого змиву грунту. 
35. Роль поверхневих потоків в утворенні ярів. 
36. Глибинна ерозія у розвитку яру. 
37. Ерозійно-акумулятивні процеси у руслі яру. 
38. Роль гравітаційних процесів у розвитку яру. 
39. Вироблений профіль яру. 
40. Етапи розвитку яру. 
41. Розвиток ярів у горах. 
42. Геологічний фактор яркової ерозії. 
43. Геоморфологічні фактори яркової ерозії. 
44. Гідрологічні фактори яркової ерозії. 
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