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РЕФЕРАТ

Інтенсивний науково-технічний прогрес у наш час призводить до небачених 
темпів використання природних ресурсів, у тому числі земельних. У той же час 
виникла проблема охорони навколишнього середовища, охорони земельних 
ресурсів та збереження природної екологічної рівноваги. Ця проблема 
належить як до промисловості, так і до сільського господарства, основою якого 
є використання ґрунтового покриву.
У результаті впливу людини на ґрунт все більше погіршуються його водно-
фізичні, фізичні та хімічні властивості, спостерігається дегуміфікація, 
деградація родючості, підкислення, підтоплення, забруднення. Це в свою чергу 
сприяє розвитку ерозійних процесів таких, як водна і вітрова ерозії. Через це 
втрачається верхній найродючіший шар.
Розвиток господарської діяльності в Україні неможливий без здійснення 
комплексу природоохоронних заходів для захисту середовища від ерозії. Тому 
дослідження еродованості ґрунтового покриву захист ґрунтів від ерозії та 
створення умов для підвищення інтенсивності ґрунтоутворюючого процесу є 
актуальною задачею на сучасному етапі розвитку суспільства.
Для вивчення ерозійних явищ необхідно ретельне вивчення факторів впливу 
розвитку на ці процеси. Це і рельєф, і клімат, і опади, і вітер і температура, і 
рослинність, і ґрунти, і господарська діяльність людини. Вивчивши вплив цих
факторів, можна призупинити або зовсім зупинити розвиток водної та вітрової 
ерозії шляхом впровадження необхідних заходів боротьби із цими процесами.
Дослідження стану еродованості сільськогосподарських земель є дуже 
важливим у наш час. Тому в даній магістерській роботі було розглянуто і 
вивчено стан еродованості земель Кременчуцького району. За виконаними
дослідженнями було складено картографічні матеріали, а також зроблено 
висновки, на основі яких було запропоновано, які заходи потрібно 
впроваджувати землевласникам для максимального зменшення ерозійних 
процесів на їх територіях.
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