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Водозбори басейну р. Уж та Латориці

Демонстраційна ділянка-водозбір “Гідрофор-Поляна”



Гідрологічні мережа та умови гірських лісів



Водозбори та території дослідження в басейні річки Бодрог

http://193.87.86.186/hydrofor/webmap_ua.html 

http://193.87.86.186/hydrofor/hydrofor_webmap.html


Моделювання впливу лісу на водний режим водозбору

Модельні водозбори
Улічка - Словаччина

• Гідрологічна модель ISSOP (Інтегрована система для моделювання показників 
стоку) 

• 3 сценарії землекористування

- Сучасний (реальний) стан

- Повне знеліснення

- Часткове знеліснення в результаті вітровалів 

і розчищення зарослих нелісових земель в околицях сіл

Поляна - Україна



гідрологічне моделювання
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• Комп'ютерні програми, які на підставі інформації про природні умови 
водозбору визначені з погодинним або денним кроком оцінюють 
складові водного балансу (стік, випаровування, затримання опадів 
кроною, і т.д.) 

• Регулюючи землекористування можна оцінити вплив 
господарювання, зміни клімату і т.д. 
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Вплив знеліснення на стік та водний режим
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Вплив на стік

P – опади

I – перехоплення опадів

In – інфільтрація

Ep – сумарне випаровування

Pe – просочування в грунт

R – поверхневий стік

G – підповерхневий стік

B – основний стік

T – загальний стік 
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знеліснення
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Висновки моделювання
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Категорія ділянки



Часто, після того як дерева були 
вирубані, появились джерела 
завдяки яким дерева жили: 
наприклад на горі Гімус де 
Касандер переміг Галів та 
вирубав дерева щоб збудувати 
укріплення. Часто виникають 
руйнівні паводки в горах після 
вирубування  дерев, які раніше 
затримували дощові хмари та  
живилися вологою з них (Пліній, 
100 р. до н.е.). 



Ризики паводків на водозборах в басейні річки Бодрог

http://193.87.86.186/hydrofor/webmap_ua.html

http://193.87.86.186/hydrofor/webmap_ua.html


http://193.87.86.186/hydrofor/webmap_ua.html

Ризики паводків на водозборах рр. Уж та Латориця
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