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Abstract
Taking into account a special urgency o f reformation and reorganization o f the
environmental monitoring systems in Ukraine, the main tasks o f existing monitoring
systems investigations have been determined. The main principles o f the new integrated
environmental monitoring system realization in Lviv region were substantiated. The
structure o f G1S “Analysis o f the state o f Lviv region environmental situation monitoring
network” have been proposed. Such G1S is creating in the faculty o f Geography o f Lviv
Ivan Franko National University during performance o f the order o f Lviv regional public
administration and Public administration on environment and natural resources in Lviv
region.

В ступ .

XX столпгтя, яке характеризувалося в усьому с в т ргзким збшьшенням
Macuna6iB та пггснсивносп експлуатацп природних pecypcie, процесами Ух масовоУ
деградацн, попршенням умов проживания населения, зростанням ризику природних
i техногенних катастроф та Тх еколопчних наслщгав залишило велику кщьюсть
першочсргових проблем природоохоронного характеру, вирш ення яких вимагас
постановки спсщальних комплексних штердисциплшарних еколого-географ1чних
дослщжень. Одним з найголовншшх еташв рсал1зацн таких дослщжень в УкраУш е
монггоринг стану природно-господарських геосистем, компоненп'в природи,
природних i техногенних nponeciB, тенденцш 3Min довкишя та еколопчноУ ситуаци
пщ впливом природних та антропогенних чинниюв.
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О б’ектом дослщжень виступае гснуюча система мониторингу компонента
довюлля Л ьвтщ ини. Предметом е аналп сучасного стану систем монггорингу
еколопчно '1 ситуацн ЛеливськоУ область
В умовах загострення еколопчних та сощально-економ1чних проблем,
зумовлених економ!чного кризою, браком кош пв на природоохоронш заходи, на
швестици в землеробство, водне i люове господарство, шженерно-техшчне
бу.швництво. рекультиващю порушених прничо-х1м1чною д1яльнютю та природними
процесами угщь акгуальними е наступи i заедания:
1) розробка концепцн анал1зу стану юнуючих систем спостережень за еколопчною
ситуащею на територи ЛьвгвськоТ области
2) швентаризащя (36ip, анал1з, оцшка) даних про юнуюч1 галузев1 монггорингов1
мережл та органЬаци, що здшенюють стеження за станом компонентов довкшля;
3) створення шформацшноТ системи “1снуюч1 мошторингов! об’екти Льв1вськоТ
облает! та оргашзацп, що здшенюють мониторинг довюлля'’;
4) анашз юнуючих галузевих систем мониторингу та оцшка природоохоронно 1
ефективносп Ух фупкцюнування;
5) визначення перелку еколопчно напружених об’екпв, зон i регюшв Льв1вщини з
детальною характеристикою та оцшкою ступеня напруги i ризику аварш та
катастроф, фактор!в, що спричиняють напругу;
6) обгрунтування схеми оптимЬацн монггорингових дослщжень, программ
мониторингу (кшькос-п та географп об'еютв спостереження, перюдичносп
вщбору проб i тривалосп дослщжень, спектру контрольованих шгре;пснпв,
удосконалення програм обробки та використання шформацп для вирипення
прикладних завдань);
7) оцшка економ1чно1 ефективност1 реал1заци ново'! схеми мониторингу довкшля
Льв1вщини та ii po л i в оптим1зацп еколопчноУ та сощально-економ1чно1 ситуацн
регюну.

1. С у ть м он ггор и н гу п р и р о д н о -го сп о д а р сь к и х гео си стем т а п р и н ц и п и
й ого реалгзаци.

Мошторингом стану геосистем називаемо систему спостережень за yciMa ix
компонентами, збору, нагромадження, обробки. анал1зу, збереження та передавання
р 1зномаштно 1 шформаци про юнуючий стан геосистем э метою прогнозування його
змш га забезпечення рацюнального управлшня розвитком геосистем.
Основними принципами мониторингу еколопчного стану геосистем с:
1) комплекснють — охоплення мониторингом широкого спектру к о м п о н е н т
геосистем, а також природних та антропогенних чинниюв, що впливають на
геоеколопчний стан геосистем;
2) поетшшеть i неперервшеть монпорингу — система спостережень повинна
вщображати
циюпчнють, неперервшеть. пульсацшшсть
i дискретнють
природних i техногенних процеав, що вщбуваються у природно-господарських
геосистемах впродовж великих штсрвал1в часу;
3) штердисциплшаршсть
—
залучення
до
peajii3auii
монпорингу
висококвал1фжованих фах1вшв з р1зних галузей науки i господарства;
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4) централ ho ван e координування програм мониторингу;
5)

програм Monixopnnry — забезпечення сшвставлюваносп
монгторинговоУ шформаци на ycix просторових р1внях (локальному,
регюнальному, нацюнальному, глобальному);
стан дар ти защ я

6) метрологтчне забезпечення щентичносп результатов, отриманих в р 1зних пунктах
мошторингових спостережень;
7) забезпечення стеження як за фоновими. так i екстремальними та особливо
небезпечними процесами i явищами на еколопчно напружених територ1ях;

2. (н ф о р м ац ш н а та ш с тр у м е н та л ь н а база дослщ жень.

Вихщного шформащею дослщжень е вщомча i статистична шформашя. яка
стосуеться icTopi'i спостережень за станом кожного природного компоненту на
територи Л е>в !вщ ини , мереж1 спостережних пункт iB на територи области '£х
приналежностт до р1зних ведомств, спектру контрольованих парамет-piB стану
об’е ю т спостереження, шструментальноУ бази мониторингу, мюць, де збери асться
уся шформац!я мониторингу, ступеня ТУ збереженосп, надш носп i доступности для
користувач1в, перел1ку оргашзацш. що використовували, або використовують
монггорингову шформацио, будь-яких змш, що вщбувалися протягом перюду
спостережень у структур! пунюпв збору шформацГУ, Ух приналежносп до вщомств,
перел1ку контрольованих параметр1в, мюць збернання. шлях!в передач! та перел!ку
користувач!в монгторинговоУ шформацГУ.
В якост! оптимального i необхщного шструменту для збору, опрацювання i
представления вел и koi кшькост)' р!зномаштноУ за тематикою i р!знорщноТ за формою
шформаци виступаюгь геошформацшш технологи (Г1С). Основними видами
програмного забезпечення е як програми загального користування (Microsoft Office),
так i спещального призначення (Arc View, Map Info тощо). Враховуючи особливостт
поставлених завдань i снецифку ix реа.изацГУ. нами розробляеться П С “Анал!з стану
мереж! мониторингу еколопчно'У ситуацн Льв!вськоУ областГ, структура якоУ
вщображена на рис. 1.

3 . С т р у к т у р а Г1С “ Анал13 стан у мереж! м о ш т о р и н гу еколопчноУ ситуацн
Л ь в 1вськоТ о б л а с тГ .

У структур! запропонованоУ П С вщображен! yci основн1 етапи реашзащУ
дослщжень юнуючо'У системи монггорингу еколог!чноУ ситуацГУ Льв!вщини. У нш
видшяються чотири складов! шдсистеми: збору i иакопичення шформацГУ; база
даних; моделювання; прийняття рплень.
Зупинимося коротко на кожному еташ робота з розробленою Г1С.
На нершому eTani дослщжень головним завданням е зб!р р!знорщноУ,
р^зномасштабноУ шформацГУ про сучасний стан мереж! спостережень, що ведуться
або велися на територГУ Льв!вськоУ области Введения цих даних в Г1С проводиться
yciMa методами оцифрування (ручний na 6 ip, сканування, оцифрування диптайзером
тощо).
Другий етан псрсдбачас. звсдення ycie'i оцифрованоУ шформацГУ, яка е
иеоднорщною з точки зору детальности точности надшност! i форми представления
в стандарта!, розроблеш нами, шаблони баз даних. Для оптимального опрацювання
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шформацн пропонуеться наступна структура бази даних. Залежно вщ об’скту
спостереження, 3i6paHi даш зводяться у ряд тсматичних блоюв: мошторинг повпря;
мошторинг рельефу i процесш рельефоутворення; мошторинг геолопчного
середовнща; мошторинг поверхневих вод; мошторинг пщземних вод; мошторинг
грунтового покриву; мошторинг рослинного покриву i тваринного свпу; мониторинг
ландш афта i природно-заповщних об’ек та; мошторинг саштарно-епщемюлопчно'Т
CHTyauiY (СЕС) та здоров’я населения; сощоеконом1чний мошторинг; мошторинг
MicbKoro середовища.
За видом представления шформацн видитяються каргограф1чний блок
(загальногеограф1чна картограф1чна основа i гематичш карти, т о вщображають стан
мереж1 мониторингу на певний перюд, змши мереж1 монггорингу, щшьнють пункта
мониторингу на територн обласп), елею ронш таблиц! (статистична шформацш про
стан мошторинговоУ мереж1); графой, Гаграми i схеми (унаочнення статистичноУ
шформацн про стан мереж1 монггорингу, його змши у naci, потоки мошторинговоУ
шформацн); текстова шформац 1я (супроводжуюч1 пояснювальш записки описового,
аналгтичного i рекомендацшного характеру). За охопленням територн Г1С
складаеться з трьох базових pieniB.
Ш крорегюнальний (локальный) р'шень вщповщае примюьким зонам i
територшм штенсивного впливу господарських об’екта. Робочий масштаб карт i
картосхем 1 : 1 0 ООО i бшьший. Головними завданнями, що вирннуються на цьому
pieHi е планування еколопчно збалансованого розвитку територш i3 значним
ступеней еколопчного напруження та високим ризиком розвитку небезпечних
ттроцеав i виникнення техногенних аварш та катастроф; кадастр природних pecypciB
i оцшка ix потеншалу; детальна оцшка ступеня, масштаб1в i тенденцш
трансформованост1 природних компонента пщ впливом поселень i господарськоУ
д1яльностц розробка детальних рекомендацш щодо покращення еколопчно'У ситуацн
в зонах штенсивного впливу поселень i господарських об’екта; створення програми
ведения мошторингу господарськоУ дшльносп в зонах спещального саштарного
контролю; шформацшне забезпечення розвитку курортних i природоохоронних зон
тощо.
М ею регю нальний — pieeHb адм inютрати в н их район in. Робочий масштаб карт
1 : 25 ООО —■1 : 50 ООО. Цей р 1вень призначений для вирйпення таких завдань як:
управлшня
сощалыю-економ1чним
i
сощально-еколопчним
розвитком
адмнпстративних район 1в; створення кадастру водних, земельних i люових ресурсов,
структури Ух користувач1в; контроль за еколопчним станом земельних, водних та
люових pecypcie; оцшка i прогнозування можливого ризику попршення еколопчно'У
ситуацн i розвитку несприятливих для життед1яльносп людини процеав; вивчсння
реакцн великих природно-територ1альних утворень (ландшафтно-еколопчних,
басейнових геосистем IV - VI ранпв) на р1зномасштабний антропогенний вплив в
р1зних ф 1зико-географ 1чних умовах; анал1з просторових аспекта розповсюдження i
мйрацГУ забруднюючих речовин; розробка схем рацюнал1зацГУ i оптим1защУ
використання водних, земельних i люових pecypcie. управлшня природоохоронними
i курортно-рекреацШними територ1ями; розробка рекомендащй та обгрунтування
тактичних плашв щодо стабшьного сошо-еколого-економ1чного розвитку великих
природно-господарських басейнових геосистем та шше.
Макрорегюначыит pieeHb вщпов1дае територ1ям адмнпстративних областей i
базуеться на картах масштабу 1 : 100 ООО — 1 : 200 000. На цьому piBHi головний
акцент
робиться
на
вирнпенш
проблем
сгратепчного
характеру
й
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загальнонацюнальиоУ ваги. Серед них: координация дш при лйсвщащУ наслщюв
прояву небезпечних процеав; стеження за перемнденнями забруднюючих речовин
при транскордонних перенесениях (атмосферним повггрям, транскордониими
р1чковими системами), особливо в результат! аварш на еколопчно небезпечних
промислових об’ектах; шформування спещальних служб про ступшь ризику
еколопчних аварш та катастроф; шформування громадськост1 про еколопчну
сигуащю в p e rio H i тощо.
На третьому етагп вщбуваеться систематизащя ycie'i шформаци. Така
систематизац!я передбачае створення карт, таблиць, пояснювальних записок,
/иаграм, фотографш, що характеризують сучасний стан системи спостережень за
кожним природним компонентом, а також стан систем спостережень на певш часов!
перюди у минулому.
Четвертин етал передбачае аиалп змш, що вщбувалися у систем! мониторингу
стану ком понента довюлля за весь час його проведения, тобто виявлення динамки
KLiibKOCTi пункта монггорингу, IX mLibHocTi в po3pi3i як адмшютративиих, так i
природних територ!альних одиниць. змш у методиш монггорингу. його
шструмеитальному забезпеченш, у потоках монггоринговоУ шформащУ, структур! УУ
користувач!в, спрямованост! змш (згортання чи розширення програми спостережень
тошо).
Головним завданням п’ятого етапу е встановлення причин них змш, оцшка Ух
впливу на яюсть мон!торинговоУ шформащУ га ефективност! використання даних
монггорингу тощо.
На шостому eTani, базуючись на огриманих результатах дослщжень
попередн!х та гснуючих тепер схем i систем стеження за еколопчним станом
довкшля розробляеться концепц!я оптим!зацГУ мошторингових дослщжень
JlbBiecbKOi облает!. Науково обгрунтовуються пропозиц!У щодо оптимпащУ
структури, програми та змюту монпорингових досл!джень. Таю рекомендацй'
представляються у вигляд! карт пропонованоУ мереж! пункт!в мон!торингу, списку
необхщних параметр!в, за якими слщ вести спостереження, шетрументарио, а також
методичних шетрукцш стосовно перюдичност! спостережень.
Сьомий етап включая науков! консультацГУ, поради, шетруктаж! та шип
форми сшвпраш фах!вщв вщповщних профийв стосовно прийияття p iu ie H b щодо
подальшого вдосконалення системи мон!торингу еколог!чного стану довкшля
JlbBiBCbKoi' облает!, а також управлшня розвитком природно-господарських
геосистем.

Рецснзио на статтю склав професор д. т. н. Дорожинський О. Л.
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АнотацЫ.
1. Беручи до уваги особливу актуальшсть neo6xidHOcmi реформування /
реоргашзацп систем мотторипгу еколог1чного стану давки. 1Я в У Kpami,
визначено головнi завдання дослЮжень стану кную чих систем спостережень за
еколог1чпою сит уацию на mepumopii Лыивсько! облает i.
2. Окреслено принципа реат ацП uoeoi системи мотторипгу довкйчля Лытщини.
3.

Запропонована структура географ 1чпо 1 тформацшноХ системи "Анал1з стану
мереж i м онт орингу еколог'1чно 1 ситуацп Льв1всько1 o6.iacmi”. Така Г1С
створюсться на географ/чному факультетi Льв1вського национального
ynieepcumemy 1мет 1вана Франка на замовлення Льв'юсъког обласноi державноИ
адмпйстрацИ та державного управлтня екологп i природных pecypcie у
Льв1вськш облаетi.
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Рис. 1. Структура ПС “Аншш стану мереж] монторингу еколопчноТ ситуацн Льв1вськоТ
областГ
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