
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЄСІКЯН МАРІАМ ВАЛЕРИВНА,  учениця 9 класу, комунального закладу «Боківський опорний заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради». 

Наукові керівники: Мовчан Сергій Васильович, викладач кафедри географії та геоекології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; 

Гриценко Наталія Володимирівна, вчитель біології та хімії комунального закладу «Боківський опорний заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Гурівської сільської ради». 

Мета проєкту: дослідження еродованості ґрунтів орних угідь, що розташовані в межах схилів підзони 

Північного степу Кіровоградської області (на прикладі водної ерозії); встановлення природних та 

антропогенних чинників, що обумовлюють загострення ерозійних процесів та виникнення екологічних проблем. 

ВОДНА ЕРОЗІЯ ҐРУНТІВ  
ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

ПІДЗОНИ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ СЕЛА БОКОВЕ) 

Встановлено  ряд екологічних проблем, пов’язаних з водною ерозією ґрунтів: переміщення ґрунту зі схилових ділянок у місця 

пониженого рельєфу, замулювання балок, долин річок, водойм, лісосмуг; зниження енергетичного потенціалу ґрунту; подекуди повне 

змивання чорнозему та вихід на поверхню перехідного горизонту чи материнської породи. Вирішення екологічних та 

сільськогосподарських проблем, пов’язаних з водною ерозією ґрунтів, вимагає чіткого дотримання законодавчих актів та 

рекомендацій, які покликані встановити вимоги до здійснення господарської діяльності на орних угіддях, розташованих на схилах 

різної крутизни та з різними абіотичними умовами, до: сівозмін, способу обробітку ґрунту та агрегатів для цього, меліорації, норм 

внесення мінеральних та органічних добрив, норм висіву тощо. Також нагальними є рекомендації, щодо обробітку земельних паїв, 

розпайованих вздовж схилу. 

Google-карта дослідного  поля 

Аерофотозйомка орних угідь  

села Бокове 2020 рік 

•Дослідження екологічних проблем села Бокове, викликаних 

водною ерозією ґрунтів, здійснювалося в контексті впливу 

ерозійного процесу на цілісність ґрунтового та рослинного 

покриву, шляхом дослідження результатів ерозійної діяльності, що 

проявляються у вигляді конусів виносу (пролювію). Дослідження 

земельних ділянок та моніторингові дослідження узгоджені з 

власниками або орендарями та проводилися за їх згодою. 

•Для досліджень обрані орні с/г угіддя (поля), що у 2020 

році зазнали значних змивів ґрунту. Місця найбільших 

грунтовоерозійних навантажень вивчаються в ході 

експедиційних досліджень, споглядаються через 

аерофотозйомку, супутникові карти в онлайн режимі. Певні 

дослідження картографуються. 

•Для встановлення маси та об'ємів змитих ґрунтів 

використовуються прості та доступні грунтометричні 

виміри, обладнання (метрівка, лінійка, нівелір, компас), 

прямі та непрямі обчислення. Кількість опадів 

вимірювалася дощоміром. Дані досліджень заносяться до 

таблиць та узагальнюються у формі діаграм та графіків. 

ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ 

Методи досліджень 
загальнонаукові – аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, метод ретроспективи, літературний  

конкретнонаукові експедиційний картографічний 

причини, умови, 

екологічне значення 

та наслідки діяльності  

водності ерозії в 

межах с. Бокове           

Кіровоградської  

області 

водна ерозія як 
несприятливий  

фізико-
географічний  

та екологічний 
процес 

аерофотозйомка статистично-математичний 

Вимірювання довжини схилу 

Встановити роль водної ерозії як 

несприятливого екзогенного 

фактору розвитку рельєфу, 

окреслити її екологічне значення; 
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Визначити природні та 

антропогенні чинники, які 

впливають на інтенсивність 

прояву ерозійного процесу в 

межах території дослідження; 

Дослідити ступінь прояву водної 

ерозії, провести заміри змитих 

ґрунтів, встановити масштаби 

цього процесу; 
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Ерозія належить до несприятливих фізико-географічних та екологічних явищ. Її екологічна роль 

проявляється у руйнуванні рослинного та ґрунтового покриву, перерозподілі потоків речовини, енергії та 

інформації в ландшафтному комплексі. У зв’язку з інтенсивним використанням земельних ресурсів 

ґрунтовому покриву орних земель підзони Північного степу Кіровоградської області, які розташовані в 

межах схилів плакорів, загрожує інтенсифікація ерозійного процесу, спричиненого текучими водами. 

Кількість та характер опадів у 2020 році сприяли виникненню 

сильного та дуже сильного змиву ґрунтів на понад 60% площі орних 

угідь, розташованих на схилах плакорів. Проте висока еродованість 

сформувалася не лише у 2020 році. Google-карти цих угідь показали 

високу еродованість, яка зростала не одне десятиліття. Тому 

обстеження території за допомогою супутникових знімків є 

важливим, аби мати реальні уявлення про стан ерозії ґрунтів на 

різних територіях різних регіонів. 

Природними та антропогенними чинниками, що спричинили та посилили водну ерозію ґрунтів стали: 

кількість та особливості опадів, крутизна схилів, профіль схилів, наявність внутрішніх природних западин, 

наявність полезахисних лісосмуг та ліній дернового захисту, регулювання структури посівних площ, 

виконання протиерозійного обробітку грунту, підвищення рівня структурованості грунту, наявність 

агрохімічних та агротехнічних меліоративних заходів, порушення методики розпаювання земельних паїв, 

неготовність землевласників до вжиття заходів щодо збереження ґрунтового покриву їх земельних ділянок від 

ерозії. 

Окреслити комплекс 

організаційних та агротехнічних 

заходів щодо збереження та 

відновлення еродованих ґрунтів в 

межах території дослідження 


