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                                               РЕФЕРАТ

Сторінок – 140, таблиць – 4, рисунків – 2, літературних посилань – 80.
   Випускну кваліфікаційну роботу магістра присвячено актуальній проблемі
сучасної екології – формування екологічної мережі як елемент екологічною
безпекою (на прикладі Кіровоградської області), управління а також
відновлення ціних екосистем та збереження раритетної біорізноманітності.
Установлено що ступінь розораності земель Кіровоградської області є
найвищим в Україні. Зареєстровано значні екологічні видозміни екосистем та їх
компонентів. Показник заповідності для території Кіровоградської області
(близько 1,5%), зумовлює актуальнісьть створення екомережі даного регіону
України. Проте, не дивлячись на значну антропогенну трансформацію,
Кіровоградщина має значні показники біотичного та ландшафтного 
різноманіття, перспективи для розширення природно-заповідного фонду. Крім 
того, центральне розташування регіону дослідження має важливе інтегруюче 
значення для формування і розвитку національної екомережі.
    Визначено стратегію формування та розвитку екомережі з максимальним
врахуванням регіональних особливостей території Кіровоградської області, що
орієнтується на вирішення геоекологічних проблем регіону і загалом відповідає
вимогам формування екомережі.
   За умов формування та розвитку регіональної екомережі запропоновано 
шляхи оптимізації геолого-екологічної структури регіону, що сприятиме 
збалансуванню землекористування. За умови збільшення площі природно-
заповідних територій та об’єктів, можливим є досягнення співвідношення
природних і трансформованих територій 35:65 % відповідно, що матиме 
позитивне соціально- екологічне значення для Кіровоградської області.

Ключові слова: екологічна мережа, екологічна безпека, природно-заповідний
фонд, деструктивні території, земельний баланс, буферні зони, збалансоване
природокористування.

Key words: ecological network, ecological safety, natural reserve fund, destructive
territories, land balance, buffer zones, balanced use of nature.


