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Село Бокове як типове 

екологічне середовище   

деградаційних 

ґрунтових  процесів 

Розорані схилові угіддя вздовж річки 

Бокова

Розорані схилові угіддя вздовж балки 

Калинова



№ 

поля

Висота 

схилу

Довжина 

схилу 

Значення tg Кут схилу 

(˚) 

(крутизна)

1 7 126 0,06 4

2 11 290 0,04 2

3 10 258 0,04 2

4 13 288 0,05 3

5 10 265 0,04 2

Встановлення 

крутизни схилів 

дослідних полів 

села Бокове



Дощомір для вимірювання 

опадів у 2020 р



Чинники
водної 
ерозії 

ґрунтів села 
Бокове  

Висока розорюваність
земель 74,6%

Ктутизна схилів до 
4˚

Значна кількість 
сильних опадів

Мала частка 
полезахисних смуг 

внизу схилу

Мала частка орних 
угідь з дерновим 

захистом

Мало структуровані 
ґрунти 



Фотофакти 

водної 

ерозії 

ґрунтів

Вимитий ґрунт на дорогу з дослідного поля 

№3 у 2020 році
Вимитий ґрунт на дорогу з дослідного 

поля №4 у 2020 році

Вимитий ґрунт у 

лісосмугу з 

дослідного поля 

№5 у 2020 році



Рис.2.1.8. Вимірювання 

усушування ґрунту. 2020 р

Рис.2.1.7. 

Вимірювання  

висоти змитого 

ґрунту. 2020 рік Рис.2.1.6. Маса  1см3

ґрунту на дослідному  

полі №3. 2020 рік



Вимитий ґрунт на дорогу по 

вул. Кринична  з дослідного 

поля №3 у 2020 р.

Вимитий ґрунт на дорогу по 

вул. Сонячна з дослідного 

поля №3 у 2020 р.

Лінійна ерозія на дорозі 

по вул. Сонячна у 2020 р.



Супутникові Google-

карти дослідних полів

Дослідне поле №1
Дослідне поле №5 з найменшою 

еродованістю

Дослідне поле №4
Дослідне поле №3 з найвищим 

ступенем еродованості



Структура посівних 
площ

Чинники антропогенного 

впливу 



Чинники 

антропогенного 

впливу 

Спосіб обробітку 
ґрунту



Чинники 

антропогенного 

впливу 

Спосіб розпаювання 
земель

Дослідне поле №1 

(соціальні паї)

Дослідні поля: №5 (верхній овал) –землі держзапасу в 

оренді, №2 (нижній овал)



Осінь 

2018 року

Карта с/г угідь - території  ерозійного ризику с. Бокове  (білі 

фігури – середня еродованість, жовті – сильна)



5т/га
втрати 
ґрунту

2-4˚
крутизна 

схилів

240мм 
опадів

1264 т за 
межами 

полів



Замулювання
балок та річок

Зниження
висоти схилів

Зниження
енергетичного 

потенціалу

Вихід на 
поверхню 

глин





Просвітництво 
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