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У статті представлено огляд результатів багаторічних досліджень лабораторії 
охорони ґрунтів та раціонального використання земель, спрямованих на розробку 
шляхів застосування басейнового підходу до формування ґрунтоводоохоронних заходів. 
Дослідження виконано протягом 2015-2018 років на території Луганської області в 
межах території басейнів малих річок Сіверського Дінця. Методичні особливості 
роботи базувалися на просторово-часовому аналізі факторів впливу на ерозійно-
гідрологічні процеси на основі басейнової концепції в системі "басейн малої річки  
балковий водозбір", його математичного моделювання й оцифровування 
отриманих моделей засобами ГІС-технологій у вигляді TIN - поверхонь. За 
результатами польових робіт та аналітичною оцінкою архівних матеріалів 
ґрунтового обстеження за даними 1970 та 2011 рр. було створено базу даних за 
показниками: групування земель за вмістом гумусу (до 3,3-4,4-5,та більше 5 %); 
геоморфологічного групування земель басейна малих річок; складу основних 
сільгоспугідь (рілля - кормові угіддя - лісосмуги); матеріалів водного кадастру на 
території степового регіону. 
Розроблено моделі середньо-максимальних витрат стоку в басейні р. Сіверський 
Донець, побудовано картосхеми середньо-максимальних витрат стоку в системі  
балкових водозборів в басейні р. Айдар різної забезпеченості. З метою 
формування ґрунтоохоронної структури балкових водозборів запропоновано 
рекомендації щодо оцінювання ерозійно-гідрологічних ситуацій в агро-
ландшафтах і позначено рівні впливу провідних факторів: рілля (61-69 %), 
зливові опади (19-21 %), схили більше 1° (3,7-7,3 %), вміст гумусу (3,8-5,3 %).  
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 The article presents the review of the results of long-term studies of the Laboratory of 
Soil Protection and Rational Use of Lands, aimed at developing ways to apply the basin 
approach to the formation of soil protection measures. The research was carried out 
during 2015-2018 on the territory of Luhansk region within the territory of the basins of 
the small rivers of the Siverskyi Donets. The methodological features of the work were 
based on the spatial and temporal analysis of the factors of influence on the erosion 
and hydrological processes on the basis of the basin concept in the system "small river 
basin → bilge water catchment", its mathematical modeling, digitization of the obtained 
models by means of GIS technologies in the form of TIN-surfaces. According to the 
results of field work and analytical assessment of archival materials of soil survey 
according to the data of 1970 and 2011, a database was created with indicators: 
grouping of land by content of humus (up to 3,3-4,4-5, and more than 5 %); 
geomorphological grouping of lands of the basin of small rivers; composition of the 
main agricultural lands (arable land-forage lands-forest bands); materials of the water 
cadaster in the steppe region. Models of average-maximum run-off flow rate in the 
Siverskyi Donets River were developed, and there were constructed the average-
maximum flow rate chart schemes in the system of gutter catchments in the basin of 
the Aidar River of various availability. In order to form the soil protection structure of the 
balconies, we propose recommendations for estimating erosion and hydrological 
situations in agrolandscapes and the level of influence of the leading factors: arable 
land (61-69 %), storm rainfall (19-21 %), slopes more than 1 (3,7- 7,3 %), humus 
content (3,8-5,3 %). 
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В статье представлен обзор результатов многолетних исследований лаборатории охраны почв и рационального 
использования земель, направленных на разработку способов применения бассейнового подхода к 
формированию почвоводоохранных приемов. Исследования проводили на протяжении 2015-2018 гг. на 
территории Луганской области в пределах бассейнов малых рек – притоков Северского Донца. Методические 
положения работы базировались на пространственно-временном анализе факторов влияния на эрозионно-
гидрологические процессы на основе бассейновой концепции в системе «бассейн малой реки- балочный 
водосбор», его математическом моделировании, оцифровке полученных моделей средствами ГИС-технологий в 
виде TIN-поверхностей. По результатам полевых работ и аналитической оценки архивных материалов 
почвенного обследования (1970 и 2011) создана база данных с такими показателями: группа земель по 
содержанию гумуса (до 3; 3-4; 4-5  и более 5 %); геоморфологическая группировка земель бассейна малых рек; 
состав основных сельхозугодий (пашня - кормовые угодья - лесополосы); материалы водного кадастра на 
территории степного региона. Разработаны модели средне-максимальных расходов стока в бассейне реки 
Северский Донец, построены картосхемы средне-максимальных расходов стока в системе балочных водосборов 
в бассейне  р. Айдар разной обеспеченности. С целью формирования почвоохранной структуры балочных 
водосборов разработаны рекомендации по оценке эрозионно-гидрологичных ситуаций в агроландшафтах и 
обозначены уровни влияния ведущих факторов: пашня – 61-69 %, ливневые осадки – 19-21 %, содержание 
гумуса – 3,8-5,3 %. 
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mailto:belolipskiy-42@ukr.net

