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РЕФЕРАТ

Дорощук О.С.  Землевпорядне формування компонентного складу стійких

агроландшафтів:  агроландшафти  північної  частини  Козельщинського  району

(комплексна робота).

Стор. – 101, табл. – 22, формул – 12, рис. – 8, список літератури – 28. 

Головною  метою  магістерської  роботи  є  верифікація   та  оцінка

ефективності  просторово-функціонального  методу  формування  сталих

агроландшафтів.

У першому розділі  виконано  літературний огляд  концептуальних засад

формування масивів орних земель.

У  другому  розділі  розглянуто  практичні  рішення  з  землеустрою  та

показана  доцільність  верифікації  просторово-функціонального  методу

формування сталих агроландшафтів.

У третьому розділі запропоновано методику верифікації та обгрунтовано

вибір сільських рад Козельщинського району для її  проведення,  отримано та

впорядковано матеріали наявних агроландшафтних досліджень.

У  четвертому  розділі  проведено  та  оцінено  результати  верифікації

просторово-функціонального методу формування сталих агроландшафтів.

Завершенням  роботи  є  розробка  загальних  висновків  та  рекомендацій

просторово-функціонального методу агроландшафтного землеустрою.

Сучасна  землевпорядна  теорія  та  практика  вбачають  усунення  загрози

деградації та втрати орних земель через впровадження еколого-ландшафтного

землеустрою.  Рекомендовані  вітчизняними  авторами  до  впровадження

оптимальні співвідношення площ угідь агроландшафту обумовлюють соціально

економічно складну проблему радикального зменшення розораності території

країни.  В дійсності  достовірність  таких рекомендацій викликає  сумнів  через

ігнорування  або  недостатнє  неврахування  ними  взаємодії  між  угіддями,  бо

насамперед завдяки їй агроландшафт формується та діє як єдина  природно-

антропогенна система.



Зазначене  врахування  забезпечує  просторово-функціональний  метод

(ПФМ) землевпорядного формування сталих агроландшафтів, запропонований

Кременчуцьким національним університетом мені Михайла Остроградського. 

Практичні  особливості  та  ефективність  методики  ПФМ  оцінено  при

виконанні робіт з аналізу та корегування агроландшафту території сільських рад

північної частини Козельщинського району Полтавської області.

Отримані результати свідчать, що використана в роботі методика ПФМ

дозволяє  отримати  ефективні  рішення  з  формування  угідь  сталого

агроландшафту
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