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Извод: Земљиште представља важан природни ресурс чије правилно коришћење за-
хтева добро познавање свих ендогених и егзогених фактора који условљавају различите 
видове његове деградације. Ерозија је један од видова деградације земљишта. Процеси 
ерозије земљишта се одликују израженом сложеношћу и фактори који утичу на њих су 
динамични и мењају се у простору и времену. Комплексни систем деградације захтева 
мултидисциплинарни приступ уз коришћење савремених метода и техника. Са циљем да 
се процене губици земљишта као и нивои ризика од ерозије, данас је доступно велики 
број модела. Већина њих се базира на логици ГИС-у захваљујући његовој могућности да 
сублимира хетерогене информације.
У овом раду, анализа просторне и временске деградације природних ресурса је вршена 
на сливу реке Ликодре. Река Ликодра се налази у северозападном делу Републике Срби-
је и позиционирана је на подручју општине Крупањ. Главни ток у непосредној близини 
града Крупња настаје од четири мања тока који имају изражен бујични карактер (Бого-
штица са Кржавом и Чађавица са Брштицом). Током маја 2014. године градско подручје, 
а и рурални делови општине Крупањ су задесиле катастрофалне бујичне поплаве које су 
резултирале губитком људских живота као и огромним материјалним штетама.
Деградација земљишта на истраживаном подручју је анализирана применом методе По-
тенцијала ерозије. Метод се одликује високим степеном поузданости за утврђивање ин-
тензитета ерозије и прорачуне продукције и проноса ерозионих наноса. Основна пред-
ност овог метода у односу на друге је њена мања захтевност према квантитету улазних 
параметара, једноставност као и да је могућа њена примена у ГИС окружењу. Осим тога, 
метода има предност избора, јер је развијена на нашем подручју. Метод полази од ана-
литичке обраде података о чиниоцима који утичу на ерозију. Како је ерозија просторна 
појава, приказује се на карти према класификацији на основу аналитички израчунатог 
коефицијента ерозије (Z), који зависи од карактеристика тла, вегетационог покривача, 
рељефа и видљиве заступљености ерозије.
Применом методе Потенцијала ерозије израђена је карта ерозије, на којој је приказана 
просторна расподела ерозионих процеса на сливу реке Ликодре. Карта ерозије пружа 
увид у стање ерозионих процеса различитог интензитета и карактера. На истраживаном 
сливу, се манифестује у скоро свим својим видљивим појавним облицима са средњим 
коефицијентом ерозије Zsr=0,204. Садашње актуелно стање ерозије је анализирано са 
стањем из 1983. године када је рађена првобитна Карта ерозије СР Србије.
Кључне речи: природни ресурси, деградација, ерозиони модели, метод Потенцијала 
ерозије, ГИС
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УВОД

Природни ресурси су основни услов за ра-
звој човечанства. Како потребе цивилизације из 
дана у дан све више расту, потрошња природ-
них ресурса се одвија знатно већом брзином 
него што је било потребно да би се они створи-
ли. Такође, природни ресурси представљају део 
националног богатства једне земље и врло су 
значајан фактор њеног развоја. Земљиште као 
природни ресурс, представља непроцењиво 
добро читавог човечанства, никако једне гене-
рације, нације, групе или појединца. С обзиром 
на то да се споро образује, а процесима дегра-
дације брзо уништава, земљиште као ресурс се 
треба сачувати и што више побољшати за сле-
деће генерације (Antić et al., 1980).

Термин деградације (лат. degradatio) у пре-
веденом значењу представља „свођење на 
ниже стање развоја“. Тако да, деградација зе-
мљишта представља губитак стварне или по-
тенцијалне продуктивности, вредности земљи-
шта (Lal, 1997). Ерозија земљишта се сматра 
једним од најчешћих облика деградације и као 
таква утиче на животну средину. Ерозија је ком-
плексан природан процес који је условљен фи-
зичким и хемијским карактеристикама земљи-
шта, топографијом, покривaчем земљишта и 
људским активностима. Са циљем да се изврши 
адекватна процена ерозија земљишта и да се 
пронађу мере за њено спречавање, последњих 
године су развијени бројни различити модели 
за ерозију земљишта. Избор одређеног модела 
зависи од врсте и циља истраживања, доступ-
них података, временског ограничења и др.

Joris de Vente и Jean Poesen сматрају да се 
модели непрестано развијају да опишу и пред-
виде ерозију земљишта и транспорт наноса. 
Сваки од модела на свој начин несумњиво пру-
жа нове увиде у процесе који стоје иза процеса 
ерозије земљишта и транспорта наноса (De 
Vente, Poesen, 2005). Такође, важно је разлико-
вати два разлога због којих се развијају модели. 
Један од разлога је покушај да се добију одго-
вори шта је то што стоји иза процеса ерозије и 
транспорта наноса. Други разлог за развијање 
модела је вредновање примарних и секундар-
них ефеката ерозије земљишта. Такође, основ-
ни циљ је наравно процена ерозије земљишта 
на квалитет различитих елемената животне 

средине. Данас постоје различите методе за 
процену губитка земљишта услед ерозионих 
процеса и транспортa наноса. Методе за проце-
ну губитка земљишта представљају алтернатив-
но средство помоћу кога је могуће проценити 
количину еродованог земљишта на неком по-
дручју или количину наноса која пристиже до 
неког реципијента. Ове информације су важне 
при планирању мера за заштиту земљишта од 
ерозије. Предмет овог рада је земљишни ре-
сурс, анализа његове деградације кроз приказ 
актуелног стања (2012. година) и компарацију 
са ранијем стањем деградираности (стање из 
1983. године) на сливу реке Ликодре.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

Река Ликодра се налази у северозападном 
делу Републике Србије (микрорегија Рађевине) 
на десној обали Дрине. Слив је позициониран 
у општини Крупањ, који припада Мачванском 
округу. Горњим делом слив се простире у оп-
штини Осечина (Колубарски округ) (Слика 1.). 
Слив Ликодре припада сливу Јадра и њена је 
највећа лева притока. Настаје од четири бујич-
на тока (Богоштице са Кржавом и Чађавице са 
Брштицом) у граду Крупањ (Слика 2.). Простор 
на коме се уливају ове четири реке је концен-
трисан од 1,5 km2. Река Ликодра је најдужа 
притока Јадра, која је асиметричног облика са 
пространијом левом од десне стране. Зато и 
највеће притоке прима са леве стране као што 
је и Ликодра. Укупна површина сливног по-
дручја износи 140,38 km2, а остали параметри 
су дати у табели 1.

Слика 1.  Географски положај слива реке Ликодре
Извор: аутор
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Рељеф има значајан утицај на развој ерози-
оних процеса, нарочито код водне ерозије. 
Количина и брзина површинског отицања од 

којег највише зависи интезитет ерозије зависи 
од карактера и облика рељефа (Kostadinov, 
2008). Анализа рељефа за овај рад је добијено 
на основу ДМТ (дигитални модел терена) ре-
золуције 100 m. Коришћењем ДМТ-а, види се 
да се сливно подручије налази на врло про-
менљивом терену, и значајно се мења од изво-
ра до ушћа. Најнижа тачка у сливу износи 160 
mnm и налази се у долине реке Ликодре и 
осталих река у сливу. У западном и југозапад-
ном делу слива, налази се највиша тачка у сли-
ву која износи 961,7 mnm. Средња надморска 
висина износи 495,68 mnm (Слика 3.).

За потребе овога рада, деградације земљи-
шта на истраживаном подручју анализирана је 
применом метода Потенцијала ерозије. Метод 
се одликује високим степеном поузданости за 
утврђивање интензитета ерозије и прорачуне 
продукције и проноса ерозионих наноса (Ristić 
et al., 2011.). Поменути метод је настаo на на-
шем подручју и данас има велику примену у 
земљама бивше Југославије, Италије (Milanesi 
et al.,2014) Грчке (Stefanidis et al., 2011.), Ирака 
и Ирана (Amiri 2010.).

Слика 2.  Хидрографска мрежа слива реке Ликодре
Извор: аутор

Табела 1. Физичко-географске карактеристике слива реке Ликодре

Параметар

Површина слива А 140,38 km2

Обим слива О 78,75 km

Кота врха слива Кv 805 mnm

Кота ушћа слива Кu 160 mnm

Дужина слива по главном току L 30,92 km

Одстојање од тачке у речном кориту, која је најближа тежишту слива, 
до излазног профила Lc 16,13 km

Апсолутни пад корита Ia 1,16%

Уравнати пад корита Iu 2,09%

Густина хидрографске мреже G 2,68 km/km2

Дужина свих водотока у сливу ∑L 377,4 km

Модул развијености  вододелнице по Гравелијусу Е 1,86

Локални бази Be 599 m

Средња надморска висина слива Hsr 495,68 m

Средња висинска разлика D 277,68 m

Средњи пад слива Isr 19,72%
Извор: аутор
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                                            [m3/god]

Wgod – укупна продукција ерозионог материјала 
на сливу
T – температурни коефицијент подручја

tsr- просечна годишња температура ваздуха на 
сливу [ºC]
Hgod – средња годишња количина падавина 
[mm]
π – Лудолфов број (Архимедова константа) – 
3.14159
Z – коефицијент ерозије
A – површина сливног подручја [km2] 

За одређивање годишње количине наноса 
у хидрографској мрежи (Wp), Гавриловић је дао 
формулу (1972): 

Wp = Wgod · Ru     [m
3/god]

У формули Ru представља коефицијент ре-
тенције који зависи од обима слива (О), дужи-
не слива (L) и средње висинске разлике слива 
(D) према формули (Гавриловић, 1972):

                                                                                 

Метод полази од аналитичке обраде пода-
така о чиниоцима који утичу на ерозију. Како 
је ерозија просторна појава, приказује се на 
карти према класификацији на основу анали-
тички израчунатог коефицијента ерозије (Z), 
који не зависи од климатских карактеристика, 
већ од карактеристика тла, вегетационог по-
кривача, рељефа и видљиве заступљености 
ерозије. Коефицијент ерозије (Z) добија се из 
следећег израза (Гавриловић, 1972):

 

Y –реципрочну вредност коефицијента отпора 
земљишта на ерозију.
X · a – коефицијент уређења слива 
j–бројни еквивалент видљивих и јасно 
изражених процеса ерозије у сливу 
Isr– средњи пад слива

Према коефицијенту ерозије Z, дата је ка-
тегоризација ерозионих процеса по Гаврило-
вићу (Табела 2.). Вредности се обично крећу од 
0,1 до 1,5 и више тј. од очуваних, ерозијом 
слабо нападнутих сливова и подручја, до сли-
вова који су екстремно упропрашћени услед 
ерозије земљишта. Те вредности могу да буду 
изнад и испод наведених граница само у изу-
зетним случајевима (Gavrilović. 1972).

Коефицијент отпора земљишта на ерозију 
има распон вредности од  0,25 (голе и ерупти-
вне подлоге) до 2,0 (пескове и невезана зем-
љишта). Коефицијент уређења слива Xa пред-
ставља коефицијент који се одређује на основу 
начина коришћења земљишта на истражива-
ном подручју. Његова вредност се креће од 1,0 
за потпуно голо земљиште до 0,05 за шуме  
доброг склопа. Коефицијент j представља број-
ни еквивалент видљивих и јасно изрaжених 
процеса ерозије на сливном подручију и њего-
ве вредности се крећу од 1,0 (за подручја која 
су обухваћена дубинском ерозијом) до 0,1 (за 
подручја која су без видљивих трагова ерозије).

У анализа основних физичко географских 
параметара слива коришћене су  топографске 
карте Војногеографског института размере 
1:25000 и дигитални модел терена ДМТ резо-
луције 100m, који је формиран на основу ске-

Слика 3.  Просторна расподела надморских висина 
на сливу реке Ликодре

Извор: аутор

Wgod = T· Hgod · π ·   Z 3 · A (1)

(2)

(3)

(4)
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нираних топографских карата. За потребе овог 
рада, коришћена је Основна геолошка карта 
СФРЈ размере 1:100000 (издање Савезног гео-
лошког завода) из 1970. године (Слика 4) као и 
Педолошка карта СР Србије размере 1:50000 

(издање Института за проучавање земљишта 
Београд - Топчидер) из 1966. године (Слика 5). 
За израду карте начина коришћења земљишта 
коришћена је CORINE Land Cover база података 
(Слика 6). CORINE је модификована према ак-

Слика 4.  Геолошка карта слива реке Ликодре 
Извор: аутор

Табела 2. Вредност коефицијента ерозије Z

Категорија 
разорносте

(ерозивности)

Јачина ерозионих 
процеса

Тип владајуће 
ерозије

Кеофицијент
ерозије

Сред. вредност 
коеф.ерозије

I Ексцесивна ерозија

дубинска > 1,51

1,25мешовита 1,21-1,50

површинска 1,01-1,20

II Јака ерозија

дубинска 0,91-1,00

0,85мешовита 0,81-0,90

површинска 0,71-0,80

III Осредња ерозија

дубинска 0,61-0,70

0,55мешовита 0,51-0,60

површинска 0,41-0,50

IV Слаба ерозија

дубинска 0,31-0,40

0,30мешовита 0,25-0,30

површинска 0,20-0,24

V Врло слаба ерозија трагови ерозије 0,01-0,19 и мање 0,01

Извор: Гавриловић, 1972

Слика 5. Педолошка карта слива реке Ликодре    
Извор: аутор



Синиша Половина, Борис Радић, Ратко Ристић, Вукашин Милчановић

174

туелном начину коришћења, који је дефинисан 
према ортофотоснимцима новијег датума.

Све претходно наведене базе података су 
анализиране у ГИС окружењу. На слици 8. је 
дат шематски приказ улазних података за про-
рачун коефицијента ерозије применом ГИС-а.

На основу описане методе неопходно је 
правилно детерминисати коефицијент отпор-
ности земљишта на ерозију Y. Отпорност зем-
љишта на ерозију зависи од геолошких и педо-

лошких карактеристика истраживаног подручја. 
Услед променљиве дебљине земљишног слоја, 
нарочито на стрмијим теренима, неопходно је 
сагледати поред педолошку и геолошку подло-гу, 
и у складу са тим дефинисати вредности коефи-
цијента одређеном простоним јединицама. По-
стоје различити резултати истраживања (Vente 
de, Poesen, 2005; Lazarević, 2009) где су вредно-
сти коефицијента Y модификоване у односу на 
оригиналне вредности према Гавриловићу. 

Коефицијент уређења слива Xа, као и кое-
фицијент видљивих и јасно изражених ерози-
оних процеса j, одређују се издвајањем повр-
шина са сличним карактеристикама. Према 
неким ауторима (Globevnik et al., 2003; Vente 
de, Poesen, 2005; Amiri, 2010)  распон вредно-
сти коефицијента Xа је модификован у односу 
оригиналне поделе Гавриловића (Gavrilović, 
1972). Вредности начина коришћења земљишта 
Xа су у форми атрибута додељене модифико-
ваној CORINE бази података за истраживано 
подручје. Вредност коефицијента видљивих и 
јасно изражених ерозионих процеса j одређе-
на је на основу ортофото снимка и проценту-
алног учешћа појединих класа начина ко-
ришћења земљишта. Средњи пад слива Isr је 
изведен из ДМТ-а и изражен у форми растер-
ске базе података (слика 7.).

Слика 6. Карта начина коришћења простора на 
сливу реке Ликодре    

Извор: аутор

Слика 7. Карта нагиба терена на сливу реке 
Ликодре    

Извор: аутор

Слика 8. Шематски приказ примене методе 
Потенцијала ерозије у ГИС окружењу   

Извор: Amiri, 2010



ПРОСТОРНА И ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА ДЕГРАДАЦИЈЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА НА СЛИВУ РЕКЕ ...

175

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Након дигитализације карата и додељи-
вања вредности одређеним елементима, извр-
шена је конверзија у растерски формат резолу-
ције 100 m где су атрибутне вредности Y и Xa 
биле критеријум за конверзију у растерску 
базу. Растерска база података постаје адекват-
на за употребу израчунавања коефицијента 
ерозије Z према формули (4). Добијени резул-
тат заснован је на пикселима где сваки пиксел 
приказује вредност коефицијента ерозије Z 
(слика 9). Класификовањем нумеричке вредно-
сти растера према табели 2 добија се карта 
ерозије (Слика 10.). Карта ерозије приказује 
просторну расподелу ерозионих процеса и 
пружа нам увид у стање њеног интезитета и 
карактера. На истраживаном сливу, се мани-
фестује у скоро свим својим видљивим појав-
ним облицима. У табели 3 је приказана рас-
прострањеност и интезитет ерозије. Према 
општој развијености ерозионих процеса слив-
но подручје се по методи Потенцијала ерозије, 
може сврстати под слабом ерозијом, са про-
сечним коефицијентом ерозије Z=0,204. Проце-
си ексцесивне ерозије јављају се на површини 
од 0,12 km2 тј. на 0.09% површине слива. Ови 
процеси ерозије су присутни углавном у доњем 

делу слива, у алувијалном делу реке Ликодре 
на парцелама где је комплекс аграрних прос-
тора. Јака ерозија се простире на 0,86 km2, та-
кође у доњем делу слива где се простире и 
ексцесивна. Средњи интезитет ерозије је при-
сутан на 23,94 km2 односно 17,06% површине 
слива. Јавља се претежно на пољопривредном 
земљишту и на комплексу аграрних простора. 
Слаба ерозија се јавља само на агрошумском 
простору, а то су пољопривредне парцеле са 
већим учешћем елемената природне вегета-
ције. Интезитет слабе ерозије простире се на 
38,2 km2, односно 27,22% површине слива. 
Највећу заступљеност од 77,2 km2 или 55,02% 
површине слива припада врло слабој ерозији. 
Поменути интензитет је доминантан на целом 
сливу, углавном под листопадним деградира-
ним шумама.

У циљу квантификације насталих промена 
интензитета ерозије на сливу реке Ликодре, 
коришћењем ГИС-а извршена је дигитализа-
ција истраживаног подручја са Картом ерозије 
из 1983. (Lazarević, 1983).  Карта ерозије Репу-
блике Србије израђена је пре више од 40 годи-
на. Њена израда је започела 1966., и наком 
опсежних теренских истраживања завршена 
1971. год. Након дигитализације Карте ерозије, 
вршенa је компарација са актуелним стањем 

Слика 9. Просторни распоред коефицијента 
ерозије Z   

Извор: аутор

Слика 10. Ерозиони процеси на сливу реке 
Ликодре  

Извор: аутор
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ерозије добијеном методом Потенцијала еро-
зије (Слика 11). На основу претходне анализе, 
на истраживаном подручју и даље је доми-
нантна ерозија слабог интензитета (IV катего-
рије разорности). Просечна средња вредност 
коефицијента ерозије (Zsr) је смањена са 0,275 
(мешовита ерозија) у 1983. години, на 0,204 
(слаба површинска ерозија) (Табела 4). Разлика 
између садашњег стања и из 1983. је у томе 
што се јавља ексцесивна ерозија у доњем делу 
слива на површини од 0,09%. Према стању из 
1983. године (Lazarević, 1983) 1,95% површине 
слива било је захваћено категоријом јаке еро-
зије, а садашње стање показује да је ова кате-
горија ерозије смањена на 0,61%. Интезитет 
средње ерозије повећао се за 4 %, односно са 
18,43km2 на 23,94 km2 површине слива. Изра-
зито смањење изражено је у категорији слабе 
ерозије (са 52% у 1983. на 27,22%), а повећање 

категорије врло слабе ерозије (са 31,1% у 1983. 
на 55,02 %) (Слика 12). На карти из 1983., у рав-
ничарском делу тока реке Ликодре издвојен је 
као посебна категорија–акумулација наноса. 
Садашње стање у том равничарском делу је 
обухваћено ексцесивном, јаком и средњом 
ерозијом. Интезитети ексцесивне ерозије се 
јавља у доњем делу слива, у воћњацима (где 
се гаји купина, малина) и на земљиштима где 
је техника обраде низ нагиб. Таква техника ус-
ловљава интезивно еродирање земљишта 
(Kostadinov, 2008).

ЗАКЉУЧАК

Земљиште као природни ресурс, предста-
вља динамични систем који настаје у процесу 

Табела 3. Заступљеност категорија ерозије на сливу реке Ликодре

Категорије разорности Јачина ерозивних процеса
заступљеност

km2 %
I Ексцесивна 0,12 0,09
II Јака ерозија 0,86 0,61
III Средња ерозија 23,94 17,06
IV Слаба ерозија 38,2 27,22
V Врло слаба ерозија 77,26 55,02

Укупно 140,38 100
Средња вредност коефицијента ерозије за цео слив је Zsr= 0,204

Извор: аутор

Табела 4. Стање ерозије из 1983. и актуелно стање на истраживаном подручју

Категорије 
разорности

Јачина ерозивних 
процеса

Стање ерозије
1983 актуелно

km2 % km2 %
I Ексцесивна 0 0 0,12 0,09
II Јака ерозија 2,73 1,95 0,86 0,61
III Средња ерозија 18,43 13,1 23,94 17,06
IV Слаба ерозија 72,95 52,0 38,2 27,22
V Врло слаба ерозија 43,68 31,1 77,26 55,02
VI Акумулација наноса 2,56 1,8 0 0

Укупно 140,38 100 140,38 100
Средња вредност коефицијента ерозије за цео слив Zsr=0,275 Zsr=0,204

Извор: аутор
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педогенезе, а под утицајем атмосферских (тем-
пературе, воде, ваздушних покрета, дејства 
земљине теже) и биолошких фактора (нарочи-
то дејством човека) стално се мења. Ерозиони 
процеси представљају основни фактор дегра-
дације земљишта који доводи до низа негатив-

них промена физичких и физичко-хемијских 
својства земљишта. Ерозија земљишта је ком-
плексан процес који је повезан са карактерис-
тикама земљишта, топографијом, покривачем 
земљишта и антропогеним активностима. Са 
циљем да се процени интензитет ерозије зем-
љишта као и да се предложе мере за смањење 
деградационих процеса, развијени су многи 
ерозионе методе за процену губитка земљишта.

Тренутна достигнућа у технологији географ-
ског информационог система (ГИС) омогућују 
представљање реалног окружења у рачунарс-
ким просторним подацима. Један од бројних 
задатак ГИС-а је издвајање значајних информа-
ција из комплексних односа природно-географ-
ских појава и процеса. Географски информа-
циони система омогућава да се сви релевантни 
просторни подаци адекватно систематизују, 
анализирају и на крају прикажу.

За анализу деградације природних ресурса, 
у овом раду примењена је метода Потенцијала 
ерозије. Метода је погодна за дефинисање 
ерозионих процеса на површинама широког 
спектра величине. Настала је на нашем под-
ручју, а велику примену има и ван границе Ре-
публике Србије. Предност коришћења ове ме-
тоде је што не захтева велики број улазних 
параметара и могућа је примена ГИС-а. 

Слика 11. Ерозиони процеси на сливу реке 
Ликодре, стање 1983. године  

Извор: аутор

Слика 12. Графички приказ актуелног стања ерозије и стање ерозије из 1983. год.
Извор: аутор
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INTRODUCTION

Natural resources are an essential require-
ment for the prosperity of mankind. As civilization 
needs more growth from day to day, the con-
sumption of natural resources is taking place 

much faster than the time needed for them to be 
renewed. In addition, natural resources represent 
a part of national wealth of a country and they 
are a significant factor of its development. Soil as 
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Abstract: Soil is an important natural resource whose proper use requires a good knowledge 
of all endogenous and exogenous factors that cause different types of degradation. Erosion 
is one of the forms of soil degradation. Erosion processes are characterized by a distinctive 
complexity and the factors affecting them are dynamics and change in space and time. A com-
plex system degradation requires a multidisciplinary approach to the use of modern methods 
and techniques. Today, a large number of models are available for the assessment of soil loss 
through erosion as well as the levels of risk from erosion, today. Most of these are based on 
the logics of GIS thanks to its ability to sublimate heterogeneous information.
In this paper, the analysis of spatial and temporal degradation of natural resources is carried 
out in the Likodra River watershed. The Likodra River is located in the northwestern part of the 
Republic of Serbia, and is positioned in the municipality of Krupanj. The main stream in the 
immediate vicinity of the town of Krupanj formed from four small streams that have expressed 
torrential character (the Bogoštica with the Kržava and the Čađavica with the Brštica). In May 
2014, the urban area and rural parts of the municipality Krupanj were affected by catastrophic 
flash floods that resulted in the loss of human lives and enormous material damage.
Soil degradation in the study area was analyzed using the Erosion Potential Method (EPM). The 
method is characterized by a high degree of reliability for determining the intensity of erosion, 
calculation of sediment yield and transport. The advantage of this method compared to other 
methods its lower complexity in terms of quantity of input parameters, simplicity and the pos-
sibility of application in GIS. In addition, the method has the advantage of choice, because it 
was developed in this area. The method is based on the analytical processing of data on factors 
affecting erosion. As the erosion spatial phenomenon appears on the map according to the 
classification on the basis of the calculated analytical erosion coefficient (Z), which depends on 
the characteristics of the soil, vegetation cover, relief and visible degree of erosion.
By applying the Erosion Potential Method (EPM) an erosion map has been developed, showing 
the spatial distribution of erosion processes in the catchment area of the Likodra River wa-
tershed. The erosion map provides an insight into the state of erosion processes of different 
intensity and character. For the study basin, all its visible manifestations are manifested in the 
medium coefficient of erosion Zsr = 0.204. The current state of erosion was analyzed in com-
parison with the situation in  the original 1983 erosion map of FR Serbia.
Key words: natural resources, degradation, erosion models, Erosion Potential Method, GIS.
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a natural resource represents a priceless resource 
for all mankind, not only for one generation, na-
tion, group or individual. The soil as a resource 
needs to be saved and meliorated as much as 
possible for the generations to come, considering 
that the process of soil formation is slow, and the 
process of its degradation fast (Antić et al.,1980).

The term “degradation” (lat. degradatio) 
means ”reduction to the lower degree of develop-
ment”. The degradation of soil represents the loss 
of real or potential productivity, value of the soil 
(Lal, 1997). Soil erosion is considered one of the 
most common types of degradation and as such 
affects the environment. Erosion is a complex nat-
ural process conditioned by the physical and 
chemical characteristics of the soil, topography, 
land cover and human activities. A number of dif-
ferent models for soil erosion have been devel-
oped in the past years, with the aim to carry out 
an adequate assessment of soil erosion and find 
measures to prevent it. The choice of a particular 
model depends on the type and object of re-
search, data available, time constraints, etc.

Joris de Vente & Jean Poesen consider that 
models are continuously developing to describe 
and predict soil erosion and sediment transport. 
Each of the models in their own way undoubted-
ly provides new insights into the processes be-
hind the processes of soil erosion and sediment 
transport (De Vente, Poesen, 2005). Also, it is im-
portant to distinguish the two reasons that are 
developing models.  One reason is an attempt to 
get answers to what is behind the processes of 
erosion and sediment transport. Another reason 
for the development of the model is to evaluate 
the primary and secondary effects of erosion. In 
addition, the basic purpose is, of course, to eval-
uate the process of soil erosion with regard to the 
quality of different elements of the environment. 
Nowadays, there are different methods to evalu-
ate soil loss, as a consequence of soil erosion pro-
cesses and sediment transport. The methods for 
the evaluation of soil loss represent an alternative 
medium with which it  is possible to evaluate the 
amount of eroded material in some areas, or the 
quantity of sediment getting to a receiving stre-
am. These information are important for the plan-
ning of erosion control measures. The subject of 
this paper are soil resources, and an analysis of 
their degradation through a review of the current 

state (2012) and a comparison with the previous 
state of degradation (from 1983) in the Likodra 
River Watershed. 

MATERIAL AND METHODS

The Likodra River is located in the northwest-
ern part of the Republic of Serbia (micro-regions 
Rađevina) on the right bank of the Drina. The wa-
tershed is positioned in the municipality of of Kru-
panj, which belongs to the Mačva district. Upper 
parts of the watershed are situated in the Munic-
ipality of Osečina (Kolubara district) (Figure 1). The 
Likodra River watershed belongs to the Jadar River 
watershed and it is its longest left influent. The 
Likodra River starts its flow in the town of Krupanj, 
a place where four torrents meet: the Bogoštica 
with the Kržava and the Čađavica with the Brštica 
(Figure 2). The area in which the flow of four riv-
ers is concentrated is 1.5 km2 long. The surface of 
the watershed area is 140.38 km2, and other pa-
rameters are shown in table 1.

The relief has a significant impact on the de-
velopment of erosion processes, especially on 
water erosion. The quantity and intensity of run-
off water depends on the shape and character of 
the relief (Kostadinov, 2008). The analysis of relief 
for this paper was obtained on the basis of DEM 
(Digital Elevation Model) resolution of 100 m. Us-
ing DEM, it can be seen that the watershed area 
is a very changeable field, as there is a significant 
change from source to mouth. The lowest point 

Figure 1.  The geographical position of the Likodra 
River watershed

Source: Author
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in the watershed is at 160 m above sea level and 
located in the valley of the Likodra River and oth-
er rivers in the watershed. In the western and 

south-western part of the watershed, the highest 
point is 955 meters above sea level. The average 
altitude is 495.68 m above sea level (Figure 3).

Table 1. Physical characteristics of the river Likodra watershed

Parameter Mark Unit Value

Drainage area А km2 140.38

Perimeter P km 78.75

Peak point Pp m.a.s.l. 805

Confluence point Cp m.a.s.l. 160

The length of main stream L km 30.92

The shortest distance from confluence point to watershed centroid Lc km 16.13

Absolute slope of river bed Sa % 1.16

Weighted slope of main channel Sw % 2.09

Total length of the waterways ∑L km 377.4

Density of the hydrographic network G km/km2 2.68

Module of the watershed development Е 1.86

Local erosion base Be m 599

Mean altitude Am m 495.68

Medium altitude difference Amd m 277.68

Mean slope of terrain Smt % 19.72
Source: Author

Figure 2.  The hydrograph of the Likodr River 
watershed  

Source: Author

Figure 3.  Digital Elevation Model of the Likodra 
River watershed  

Source: Author
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For the purposes of this study, land degrada-
tion in the study area will be analyzed using the 
Erosion Potential Method. The method is charac-
terized by a high degree of reliability for determin-
ing the intensity of erosion calculation of sediment 
yields, transport and reservoir sedimentation (Ris-
tić et al., 2011). This method has emerged in our 
region and is widely used today in countries of 
former Yugoslavia, Italy (Milanesi et al., 2014), 
Greece (Stefanidis et al., 2011), Iraq and Iran (Ami-
ri 2010). 

                                                         [m3/god]                                           

Wgod– annual yields of erosive material
T – temperature coefficient,

tsr– average yearly temperature [ºC]
Hgod – average yearly precipitation [mm]
π – Ludolf number (Archimedes’ constant)– 
3.14159
Z – erosion coefficient
A – drainage area [km2] 

To determine the annual transport of sedi-
ment through hydrographic network (Wp), Gavri-
lovic gave the formula (1972): 

Wp = Wgod · Ru     [m
3/god]

The formula Ru represents the sediment deliv-
ery ratio, which depends on perimeter (P), the 
length of the basin (L) and medium altitude dif-
ference basin (Amd) according to the formula 
(Gavrilovic, 1972):
                                                                             

The method is based on the analytical pro-
cessing of data on factors affecting erosion. As 
the erosion spatial phenomenon appears on the 
map according to the classification based on the 
calculated analytical erosion coefficient (Z), which 
does not depend on climate, from soil character-
istics, vegetation cover, relief and visible rep-
resentation of erosion. The coefficient of erosion 

(Z) is obtained from the following expression 
(Gavrilović, 1972):

Y – Coefficient of soil resistance to erosion
X · a – Land use coefficient,
j – Coefficient of the observed erosion process 
(takes into consideration clearly visible erosion 
processes),
Isr – Mean slope of terrain

According to the coefficient of erosion Z, data 
categorization erosion processes at Gavrilović (Ta-
ble 2). Values usually range from 0.1 to 1.5 and 
up i.e. of preserved, very slight erosion watershed 
and areas infested by watershed that are ex-
tremely damaged due to soil erosion. These val-
ues may be above and below these limits only in 
exceptional cases (Gavrilović, 1972).

The coefficient of soil resistance to erosion 
has a range of values   from 0.25 (bare and volcan-
ic substrate) to 2.0 (sands and disconnected land). 
Land use coefficient Xa represents a coefficient, 
determined on the basis of land use in the study 
area. Its value ranges from 1.0 for a completely 
bare soil to 0.05 for a good set of forest. The co-
efficient ϕ represents the equivalent number of 
visible and clearly expressed processes of erosion 
in the watershed territory and its values range 
from 1.0 (for areas covered by deep erosion) to 
0.1 (for areas with no visible traces of erosion).

Topographic maps of the Military Geographi-
cal Institute in scale 1: 25000 and a digital eleva-
tion model DEM resolution 100m, which was 
formed on the basis of scanned topographic 
maps, were used in the analysis of the basic phys-
ical–geographical parameters of the watershed. 
For the purpose of this study, we used the Basic 
Geological Map of Yugoslavia, scale 1: 100000 (is-
sued by the Federal Geological Institute) in 1970 
(Figure 4) as the Soil map of SR Serbia (scale 1: 
50000) (edition of the Institute of Soil Science in 
Belgrade) in 1966 (Figure 5). Corine Land Cover 
database (Figure 6) was used to create a land use 
map. CORINE is modified according to the current 
mode of production, which is defined by ortho-
photo footages of a later date.

All the above databases were analyzed in GIS 
environment. Figure 8 illustrates the suggested 
factors, their relationships in this model and GIS 
application (Amiri, 2010).

Wgod = T· Hgod · π ·   Z 3 · A (1)

(2)

(3)

(4)
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  On the basis of the method described above, 
it is necessary to properly determine the coeffi-
cient of resistance of soil to erosion Y. The resist-
ance to erosion depends on the geological and 
soil characteristics of the study area. Due to the 

variable thickness of soil layers, especially on 
steeper slopes, it is necessary to consider the ge-
ological substrate as well, and accordingly define 
the coefficient of specific facility locations. There 
are various research results (de Vente, Poesen, 

.Table 2. Classification category of erosion by erosion coefficient Z

Erosion 
category

Qualitative name of erosion 
category

Type of the 
ruling erosion

Range of values of
coefficient Z

Mean value of
coefficient Z

I Excessive erosion- deep 
erosion process

depht > 1.51
1.25mixed 1.21-1.50

surface 1.01-1.20

II Heavy erosion-milder from 
excessive erosion

depht 0.91-1.00
0.85mixed 0.81-0.90

surface 0.71-0.80

III Medium erosion
depht 0.61-0.70

0.55mixed 0.51-0.60
surface 0.41-0.50

IV Slight erosion
depht 0.31-0.40

0.30mixed 0.25-0.30
surface 0.20-0.24

V Very slight erosion traces of erosion 0.01-0.19 0.01

Source: Gavrilović, 1972

Figure 4.  A geological map of the Likodra River 
watershed     

Source: Author

Figure 5.  A soil map of the Likodra River watershed 
of the river     

Source: Author
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2005; Lazarevic, 2009) where the value of coeffi-
cient Y was modified compared to the original 
value by Gavrilović. The coefficient of land use Xa 
and factor of visible and clearly expressed ϕ ero-
sion processes, were determined by allocating 
areas with similar characteristics. According to 
some authors (Globevnik et al., 2003; de Vente, 
Poesen, 2005; Amiri, 2010) the range of coeffi-

cient values Xa was modified in relation to the 
original division Gavrilović (Gavrilović, 1972). The 
values of land use Xa in the form of attributes 
were assigned to a modified CORINE database for 
the study area. The value of the coefficient of vis-
ible and clearly expressed erosion ϕ is deter-
mined on the basis of orthophoto footages and 
the percentage of individual classes of land use. 
The mean slope of terrain Isr was derived from 
DEM and expressed in the form of a raster data-
base (Figure 7).

Figure 6.  Land use in the Likodra River watershed 
Source: Author

Figure 7.  Slope of terrain in the Likodra River 
watershed

Source: Author

Figure 8.  Application of the Erosion Potential 
Method with the Geographic Information 
System (GIS)

Source: Amiri, 2010

Figure 9.  A map of Erosion Intensity in the Likodra 
River watershed     

Source: Author
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RESULTS AND DISCUSSION

After the digitalization of maps and assisgning 
values to certain elements, a conversion was 
made into raster format, resolution of 100m 
where the attribute values Y and Xa were criteria 
for the conversion into raster base. The raster 
base becomes adequate for calculating the ero-
sion coefficient Z according to formula (4). The 
result is based on pixels, where each pixel is pre-
senting a value of erosion coefficient Z (Figure 9). 
By classifying the numeric value of raster accord-
ing to table 2, you get an erosion map (Figure 10). 

The erosion map is showing a spatial division of 
erosion processes, and is giving us an insight into 
its intensity and character. In the investigated riv-
er watershed, erosion is manifested in almost all 
of its visible forms (Table 3). According to general 
dynamics of erosion processes, watershed could 
be assigned as an area of slight erosion, by the 
Erosion Potential Method, with the average ero-
sion coefficient of Z=0.204. Excessive erosion pro-
cesses appear in the area of 0.12 km2, or in 0.09% 
of the watershed. These processes are mostly set 
in the lower part of the watershed, in the alluvial 
part of the Likodra River, where the agrarian com-

Figure 10.  Erosion classes map (Z) of the Likodra 
watershed

Source: Author

Figure 11.  The Erosion classes map (Z) of the 
Likodra watershed in 1983.

Source: Author

Table 3. Representation category erosion of the river basin Likodra, using EPM

Erosion category Qualitative name of erosion category km2 %

I Excessive erosion- deep erosion process 0.12 0.09

II Heavy erosion-milder from excessive erosion 0.86 0.61

III Medium erosion 23.94 17.06

IV Slight erosion 38.2 27.22

V Very slight erosion 77.26 55.02

Total 140.38 100

Mean value of coefficient  Zsr= 0.204
Source: Author
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plex is located. Severe erosion appears through 
0.86 km2, and also in the lower part where slight 
erosion is present. The erosion of medium inten-
sity is present on 23.94 km2, or 17.06% of the 
watershed. It mostly appears in agricultural land 
and in the agrarian complex land. Slight erosion 
is only present in the  agroforest land, and those 
are lots with large parts of natural vegetation. 
Slight intensity erosion is present on 38.2 km2 or 
27.22% of the watershed. Erosion of a very slight 
ntensity is present in the largest part of the wa-
tershed, on 77.26 km2 or 55.02%. Very slight in-
tensity is the dominant type in the entire water-
shed, mostly under deciduous degraded forests.

For the purpose of  quantification of erosion 
intensity changes in the Likodra River watershed, 
by using GIS, digitalization of the research area 
was made with an erosion map from 1983 (Laza-
rević, 1983). The map of erosion of the Republic 
of Serbia was created almost 40 years ago. Work 
on the map started in 1966 and after a long field 
research, it was completed in 1971 (Lazarević, 
2009). After the erosion map digitalization, a 
comparison was made with current situation of 
erosion, and current situation results were achi-
eved using the Erosion Potential Method (Figure 
11). On the bases of anterior analysis, slight ero-
sion intensity is still dominant in that area (cate-

Table 4. Erosion categories in the Likodra river watershed – 1983 and current state

Erosion 
category Qualitative name of erosion category

1983 current state
km2 % km2 %

I Excessive erosion - deep erosion process 0 0 0.12 0.09
II Heavy erosion-milder from excessive erosion 2.73 1.95 0.86 0.61
III Medium erosion 18.43 13.1 23.94 17.06
IV Slight erosion 72.95 52.0 38.2 27.22
V Very slight erosion 43.68 31.1 77.26 55.02
VI Accumulation of sediment 2.56 1.8 0 0

Total 140.38 100 140.38 100
Mean value of coefficient Z Zsr=0.275 Zsr=0.204

Source: Author

Figure 12.  Graphical representation of the current and 1983 states of erosion
Source: Author
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gory IV of destruction). The average value of ero-
sion coefficient (Zsr) has decreased from 0.275 
(mixed erosion) in 1983 to 0.204 (low surface 
erosion) (Table 4). Difference between the current 
situation and the situation from 1983 is that ex-
cessive erosion appears in the lower part of the 
watershed, in the area of 0.09 %. According to the 
situation from 1983 (Lazarević, 1983), the catego-
ry of severe erosion was decreased from 1.95% 
to 0.61%. Erosion of medium intensity has in-
creased by 4%, from 13.1% to 17.06%. A high 
level of decrease has occured in the category of 
slight erosion (from 52% in 1983 to 27.22%), and 
in the category of very slight erosion there was 
an increase (from 31.1% in 1983 to 55.02%) (Fig-
ure 12). On the map from 1983, a separate cate-
gory–accumulation of sediment was singled out 
in the plains of the Likodra River. The current sit-
uation in that area is that plains are under exces-
sive, severe and medium erosion. The intensity of 
excessive erosion was found in the part of lower 
end of the watershed, in the orchards (where 
blackberry and raspberry are grown) and on the 
land where processing techniques are applied 
down the slope, as that kind of technique creates 
intensive soil erosion (Kostadinov, 2008). 

CONCLUSION

Soil, as a natural resource, represents a dy-
namic system created in the process of pedogen-
esis, which is constantly changing under the im-
pact of atmospheric (temperature, water, air 
circulation, gravity) and biological factors (espe-
cially human factor). Erosion processes represent 
the basic factor of soil degradation leading to 
multiple negative changes in physical and physic-
ochemical properties of soils. Soil erosion is a 
complex process associated with soil characteris-
tics, topography, land cover and anthropogenic 
activities. A large number of methods for the as-
sessment of soil loss caused by erosion have been 
developed to assess the intensity of soil erosion 
and propose measures aimed at reducing degra-
dation processes.

Current developments in the technology of 
geographic information system (GIS) allow pres-
entation of the real environment in computer 

spatial data. One of the many GIS tasks is to ex-
tract the relevant information from the complex 
relations between natural and geographic phe-
nomena and processes. The geographical infor-
mation system enables an adequately systema-
tized and analyzed relevant spatial data that are 
finally displayed.  

The method of potential erosion was applied 
for the analysis of degradation of natural resourc-
es in this paper. The method is suitable for the 
definition of erosion processes on surfaces of a 
wide range of sizes. It originates from this region 
and has a broad application outside the borders 
of the Republic of Serbia. The advantage of using 
this method is that it does not require a large 
number of input parameters and allows for the 
application of GIS.
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