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УДК 631.6(476.1)  

РЕФЕРАТ  

Дипломная работа 46 с, рис. 15, табл. 1, источников 17  

Скрипко Е. Е. Мелиоративный фонд Минской области.  

Мелиорация, мелиоративный фонд, мелиоративная неустроенность, 

земельный фонд, почвообразование.  

Проведен анализ физико-географического положения Минской 

области, как основного фактора почвообразования. Изучены 

предпосылки формирования мелиоративного фонда Минской области и 

факторы, оказывающие на него определенные воздействия как 

природные, так и антропогенные. Проведен сравнительный анализ 

нескольких видов мелиорации. Изучены виды мелиоративной 

неустроенности, их предпосылки и расположение на территории 

Минской области.  

РЭФЕРАТ  

Дыпломная работа 46 с, рыс. 15, табл. 1, крынiц 17  

Скрыпко К. Я. Меліярацыйны фонд Мінскай вобласці.  

Меліярацыя, меліярацыйны фонд, меліярацыйная неўладкаванасць, 

зямельны фонд, глебаўтварэння.  

Праведзены аналіз фізіка-геаграфічнага становішча Мінскай 

вобласці, што з'яўляецца ключавым фактарам глебаўтварэння. 

Вывучаны перадумовы фарміравання меліярацыйнага фонду Мінскай 

вобласці і фактары, якія аказваюць на яго пэўныя ўздзеяння як 

прыродныя, так і антрапагенныя. Праведзены параўнальны аналіз 

некалькіх відаў меліярацыі. Вывучаны віды меліярацыйнай 

неўладкаванасці, іх перадумовы і размяшчэнне на тэрыторыі Мінскай 

вобласці.  

ABSTRACT  

Diploma paper 46 pages, 15 figures, 1 tables, 17 references  

Skripko K. J. Meliorative fund of the Minsk region.  

Melioration, meliorative fund, meliorative disorder, land fund, soil 

formation. An analysis of the physico-geographical position of the Minsk 

region as the main factor of soil formation is carried out. The preconditions 

for the formation of the meliorative fund of the Minsk region and the factors 

that exert certain impacts on it, both natural and man-made, are studied. A 

comparative analysis of several types of land reclamation was carried out. 

Types of meliorative disorder, their prerequisites and location on the territory 

of the Minsk region were studied.  

 


