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РЕФЕРАТ

Степаніщева М.В. «Геоінформаційне забезпечення моніторингу земель

природно-заповідного фонду»

Сторінок – 120, таблиць – 27, рисунків – 27, список літератури – 52 . 

Розв’язання  задач,  моніторингу  природно-заповідних  територій  та

об’єктів  доцільно  здійснювати  шляхом  комплексного  використання

геоінформаційних технологій і ГІС об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)

призначена  для  формування  та  відображення  тематичних  даних,  що  містять

графічну й атрибутивну інформацію.

У  першому  розділі  проведений  літературний  огляд  щодо  забезпечення

моніторингу земель природно-заповідного фонду геоінформаційними засобами.

Проведений  аналіз  літературних  джерел  свідчить  про  різносторонність  і

протилежність підходів до геоінформаційного моніторингу.

У  другому  розділі  для  застосування  геоінформаційного  моніторингу

охарактеризований НПП «Нижньосульський» (Черкаська і Полтавська області)

за  природно-кліматичними  умовами,  місцерозташуванням  і  розподілом  за

землевласниками та землекористувачами.

У  третьому  розділі  наведена  стисла  характеристика  геоінформаційних

програм (MapInfo Professional, ArcGIS, Digitals, Панорама 11, GeoDraw і QGIS).

У  четвертому  розділі  здійснений  геоінформаційний  моніторинг  НПП

«Нижньосульський» було розроблено базу даних (БД) для об’єктів ПЗФ у СКБД

Microsoft Access,  а також створено ГІС із використанням MapInfo Professional.

Розроблені цифрові і тематичні карти розміщення території, карта ландшафтів,

а  також  функціонального  зонування  території  парку;  карти  з  результатами

моніторингу флори та фауни НПП «Нижньосульский».
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