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РЕФЕРАТ

       ДАНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА. ТЕМА: «ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ».

Стор. – 94, в т. ч., табл. – 10 , рис. – 24 , форм. – 5, список літ. – 29 назв.

Актуальність роботи. Забезпечення належної якості природного

довкілля важливим є збереження якомога більше природних незайманих або

незначною мірою трансформованих ландшафтів, яким властиві найкращі

умови з функціонування біоти. Збереження територій найефективніше можна

забезпечити шляхом природозаповідання, під час якого формується системно

діюча природно-заповідна мережа, яка є найголовнішою структурною

складовою загальної природоохоронної системи. Ця мережа є важливим

фактором і засобом із поліпшення життєзабезпечувальної якості

навколишнього природного середовища і тому потребує усестороннього

вивчення, починаючі з місцевого рівня.Тому даною роботою передбачено 

здійснити порівняльний аналіз розподілу земель ПЗФ транскордонних районів, 

вивчити структури об’єктів природно-заповідного фонду досліджувальних 

районів.

    Об’єктом досліджень в магістерській роботі є території природно-

заповідного фонду районів Волинської області та Люблінського воєводства в

Республікі Польща.

    Предметом дослідження –порівняльний аналіз районів транскордонних

країн.

    Для вирішення мети в роботі висвітлені такі питання: приведені

загальні відомості про ПЗФ; наведена характеристика районів та повітів двох



межуючих країн, перелік об’єктів ПЗФ за окремими районами; визначено

відсоток заповідності, щільність об’єктів, індекс інсуляризованості,; створені

картограми за визначеними показниками.

      У вступі розкрито актуальність теми магістерської роботи, сформульовано 

мету, завдання дослідження.

    У першому розділі висвітлена сутність ПЗФ, виконано аналіз

законодавчо-правової бази двох країн, розглянуто методи дослідження

земель ПЗФ.

   Другий розділ присвячено вивченню фізико-географічної характеристики 

районів дослідження.

     У третьому розділі виконано аналіз природно-заповідного фонду

транскордонних країн.

     Четвертий розділ присвячено оцінці територій, розрахункам якісних

показників, відповідності ПЗФ критеріям МСОП для України.

Ключові слова: транскордонні райони, оцінка територій, природно-

заповідний фонд.
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