
КІРОВОГРАДСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ  
ЗАЛУЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  

ВИКОРИСТАННЯ ЕРОЗІЙНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ  
ЗАСОБАМИ СЕРВІСУ GOOGLE EARTH 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 

здійснити аналіз існуючих негативних тенденцій поглиблення еро-
зійних форм рельєфу внаслідок людської діяльності засобами геоі-
нформаційних систем. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ерозійні форми рельєфу. 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: причин утворення та поглиб-

лення ерозійних форм рельєфу. 

ЗАВДАННЯ РОБОТИ:  

дослідити умови утворення та різноманітність ерозійних форм  

рельєфу; 

проаналізувати зображення даних картографічних джерел та  

зйомки штучних супутників Землі досліджуваної території; 

довести як ведення екстенсивного сільського господарства  

негативно впливає на природні ландшафти; 

визначити шляхи припинення ерозії. 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

спостереження, вимірювання, аналітичний, експертний, метод  
систематизації, оцінювання, картографічний, геоінформаційний.  

 

Рис. 5 Виявлення за до-
помогою супутникового 
знімка максимального 

нахилу земної поверхні в 
межах балки 

      (Google Earth Pro) 

ХІД ДОСЛІДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ: 

- розглянуті та проаналізовані поняття "ерозія", "утворення ерозійних форм рельєфу", 

"дистанційне зондування Землі в географії", створено власні схеми  до кожного прикладу 

від’ємних форм рельєфу, на яких можна визначити їх відмінності, надані власні фото-

приклади; 

 здійснено порівняльний аналіз зображень космічної зйомки території біля  

м. Кропивницький та друкованих відомих картографічних джерел; 

 проаналізовано ерозійні процеси, наприклад, змивання схилів і замулювання дна  

балки, спричинене тимчасовими водотоками, а також зміну висоти схилу та дна             

балки над рівнем моря; 

-виявлено головні причини поглиблення ерозійних процесів на нашій місцевості та роз-

глянуті шляхи їх стримування.  

Рис. 2 Вимірювання зміни висоти точки А та дна балки над рівнем моря (Google 

Earth) 

(https://www.google.com.ua/intl/uk/earth/)  

Рис. 4 Визначення висоти точки над рівнем моря за топографічною картою 1984 року та  
сервісу Google Earth, зображення 2019 року (http://freemap.com.ua/maps/genshtab/m-36-125.jpg)  
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ПРИЧИНИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЕРОЗІЇ: 
високий ступінь розораності сільськогосподарських угідь (80%); 

стихійне формування нових типів землекористування; 

відсутність державних, регіональних і місцевих програм охорони ґрунтів; 

низький рівень фінансового забезпечення заходів з охорони ґрунтів від ерозії. 

Рис.1 Зображення балки на фрагменті топографічної карти М-36-125  
1984 року (http://freemap.com.ua/maps/genshtab/m-36-125.jpg) 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

За допомогою публічної кадастрової карти України було встановлено, що 

досліджувана ділянка є розпайованою на частини та знаходиться в при-

ватній власності. Оскільки, дане джерело наразі недоступне для загально-

го використання, надати карту неможливо. Але, ми намагалися довести, 

що власники,  внаслідок постійного розорювання ділянки, через деякий 

час втрачатимуть родючість ґрунту та площу самого паю.  
 

Рис. 3 Схеми зміни висоти схилу та дна балки над рівнем моря (авторська розробка) 


