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РЕФЕРАТ

Поліщук І.П. Землевпорядне формування компонентного складу стійких

агроландшафтів:  вплив  заліснених  територій  на  характеристики

агроландшафтів (комплексна робота).

Стор. – 101, табл. – 17, формул – 9, рис. –13, список літератури – 28. 

Головною метою магістерської  роботи  є  визначення  закономірносей  та

оцінка  впливу  заліснених  територій  агроландшафту  на  його  кліматичні

характеристики.

У першому розділі  виконано  літературний огляд  концептуальних засад

формування масивів орних земель.

У  другому  розділі  розглянуто  практичні  рішення  з  землеустрою  та

показана  доцільність  вивчення  закономірностей  та  ступеню  кліматичного

впливу заліснених територій на інші угіддя сталого агроландшафту.

У третьому розділі з системних позицій обгрунтовано теоретичні аспекти

впливу заліснених територій на характеристики агроландшафту. Визначено, що

сталість агроландшафту забезпечується його мікрокліматом, який створюється і

підтримується зокрема комплексним впливом заліснених територій. На основі

законів газового стану, закономірностей Дальтона та першого закону Фіка по

масообміну,  визначено  закономірності  масообмнних  процесів  випаровування,

конденсаціх, які реалізуються в природно-антропогенних системах заліснених

теритоій.

Отримана  теоретичні  та  статистичні  дані  стосовно  регулювання  лісом

водного балнсу території. Визначено величини змін температури та вологості

повітря агроландщафту з залісненими територіями. 

Виявлено  ряд  некліматичних  процесів,  які  є  породженням  залісненої

території  і  які  опосередковано  впливають  насамперед  на  споживчі

характеристики  агроландшафту.  Глобальний  рівень  має  здатність  заліснених



територій  ассимілювати  в  значних  кількостях  вуглекислий  газ  атмосфери  та

депонувати  вивільнений  вуглець  і  утворювати  молекулярний  кисень,

поповнюючи ним атмосферне повітря.

У  четвертому  розділі  на  експертному  рівні  проведено  та  оцінено

залісненість  території  регіонів  України.  Зроблено  висновок  про  доцільність

прикласти зусилля щодо збору достовірних даних про локальний агроландшафт

для  перевірки  теоретичних  висновків  відносно  стабілізуючої  еективності

заліснених територій.

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

та  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)  зелевпорядного  формування  сталих  агроландшафтів,  запропонований

Кременчуцьким національним університетом мені Михайла Остроградського. 

Отримані результати свідчать, що використана в роботі методика ПФМ

дозволяє  отримати  ефективні  рішення  з  формування  угідь  сталого

агроландшафту
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