Рецензії
АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ
ПРО ҐРУНТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У фундаментальній праці за редакцією
доктора географічних наук С.П. Позняка
«Ґрунти Львівської області» (Львів, 2020.
424 с.) висвітлено результати досліджень
генетичної природи, географії, складу та
властивостей ґрунтів Львівщини. Значну
увагу приділено питанням збалансованого використання, відтворення і управління
ґрунтовими ресурсами області. Також розглянуто бонітування та подано якісну оцінку
ґрунтів із урахуванням сучасних методичних
підходів і напрацювань вітчизняних дослідників. Особливу увагу приділено розвитку
деградаційних процесів і комплексу заходів
для запобігання деградації земель.
Монографію підготували науковці на чолі
з відомим ґрунтознавцем професором
С.П. Позняком на основі власних досліджень
авторів, які впродовж тривалого часу вивчали різноманітний ґрунтовий покрив Львів
ської області.
Колективна монографія містить 10 розділів, список використаної літератури і додатки. Завершує монографію десятий розділ
«Поради господареві», у якому надано конкретні рекомендації фермерам, землевласникам і землекористувачам.
Аналіз проблем збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами області здійснено авторами
на сучасній методологічній основі з використанням інформаційної бази даних про
стан ґрунтово-земельних ресурсів і нав
колишнього середовища у Львівській області. Використано результати авторських
досліджень і напрацювань, що здійснювались у різні роки на теренах Львівщини.
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Отримані авторами монографії концептуальні, методичні та наукові здобутки, безперечно, виходять далеко за межі
Львівської області та будуть використані
в інших регіонах України в процесі землекористування та переходу на принципи
збалансованого землеробства в умовах
уведення ринку землі.
Монографія, без сумніву, зацікавить будьякого фахівця, причетного до аграрної сфери діяльності. Це без перебільшення вагомий внесок у подальший розвиток ґрунтознавства, фундаментальними проблемами якого є охорона ґрунтів і відтворення їх
родючості. Використовуючи сучасні підходи,
авторам вдалося розробити і представити
в роботі дійсно інноваційні підходи до характеристики ґрунтових ресурсів Львівської
області та оптимізації їх стану.
Водночас монографія відкриває і порушує низку нових актуальних і першорядних
завдань для наукових досліджень у галузі
ґрунтознавства, екології і землеробства.
Переконаний, що монографія сьогодні
є актуальною і потрібною, а отже, знайде
свого читача й користувача як серед студентів, аспірантів, викладачів і науковців,
так і серед землевласників, землекористувачів і всіх зацікавлених фахівців у галузях
ґрунтознавства, землеробства, агроеко
логії.
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