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ВСТУП 
 

У сучасних умовах науково-технічного прогресу, коли людина       
все активніше втручається в природні процеси, однією з найгостріших         
проблем є охорона навколишнього природного середовища. 

Ідеї цієї проблеми і раціонального використання природних       
ресурсів реалізовуються екологічною політикою держави і стали       
невід’ємною частиною діяльності урядових структур. Вони знайшли       
своє відображення в різноманітних законодавчих актах і постановах. 

Охорона природного середовища є конституційним обов’язком      
кожної людини. В одній із статей Конституції України говориться, що          
кожен, хто живе в Україні, зобов’язаний берегти природу і охороняти          
її багатства. Тепер поряд з позитивним впливом науково-технічного        
прогресу на земельні ресурси проявляються небажані процеси, які        
пов’язані в основному з використанням земель колективними та        
приватними господарствами, різними промисловими відомствами. 

З року в рік посилюється антропогенний і техногенний вплив на          
навколишнє середовище. З ростом видобутку різних корисних       
копалин в атмосферу щорічно потрапляє близько 270 млн т         
вуглекислого газу, близько 70 млн т різних вуглеводнів, 175 млн т           
двоокису сірки, 60 млн т окислів азоту тощо. 

Природне середовище все більше порушується і забруднюється       
численними промисловими відходами і якщо ця тенденція буде        
тривати, то можна очікувати, що скоро щорічні викиди в атмосферу          
вуглекислого газу досягнуть 4,3‒4,5 млрд т, сірчистого газу ‒ 335‒          
340 млн т, а азотистих сполук ‒ 180 млн т [56, 57, 60 ]. 

Розширення видобутку корисних копалин, особливо відкритим      
способом як найбільш прогресивним, призвело до утворення в країні         
величезних площ порушених земель, які створюють серйозні       
агроекологічні та соціально-економічні проблеми. 

Однак техногенний процес зупинити неможливо, так як       
неможливо зупинити видобування корисних копалин, будівництво      
житлових будинків, заводів, фабрик, що є причиною зменшення        
земельного фонду, негативного впливу на навколишнє природне       
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середовище. У зв’язку з цим перед людством стоїть першочергове         
завдання ‒ знайти шляхи збереження землі як нашого дому від          
руйнування, відвернути екологічну кризу. 

З дитинства в сім’ї, школі, середніх і вищих навчальних         
закладах, на виробництві в свідомості кожної людини потрібно        
формувати бережливе ставлення до природи, зокрема ґрунтового       
покриву. 

Надійним способом для вирішення цієї великої проблеми може        
стати комплексна програма біосферних і екологічних досліджень. 

Відновлення порушених земель, тобто їхня рекультивація, має       
бути складовою частиною цієї програми і передбачати комплекс        
заходів, спрямованих на відновлення родючості і подальше їх        
раціональне використання в народному господарстві. 

У цьому посібнику ми зробили спробу розкрити окремі        
екологічні основи цієї актуальної природоохоронної проблеми. 
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