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Предмет дисципліни. Аерокосмічний моніторинг лісів - це дисципліна, яка вивчає сучасну
інформацію і нові знання в галузі моніторінгу навколишнього природного середовища в цілому та
лісового господарства зокрема.
Предметом її є вивчення впливу господарської діяльності людини на стан довкілля.
Мета викладання дисципліни при підготовці фахівців за спеціальністю «Лісове
господарство» – формування знань про структуру довкілля, про рівні та методи виявлення його
забруднень, про можливості отримання та використання супутникової інформації для виявлення
антропогенних змін в лісових екосистемах.
Проектовані результати навчання.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати сутність, види і методи моніторингу довкілля;
- вміти оцінити стан довкілля на основі результатів різних систем спостережень;
- вміти проводити оцінку дефоліації та дехромації дерев згідно міжнародних вимог;
- вміти отримувати та використовувати супутникову інформацію з доступних джерел для
виявлення антропогенних змін в лісових екосистемах;
- знати напрямки використання ДЗЗ при моніторингу довкілля.
ЗМІСТ КУРСУ
Лекції
Тема 1. Становлення і розвиток моніторингу довкілля
Тема 2. Моніторинг як система моделювання і прогнозування стану довкілля
Тема 3. Моніторинг навколишнього природного середовища в межах України
Тема 4. Фоновий моніторинг і глобальна система моніторингу навколишнього середовища
Тема 5. Види кліматичного моніторингу
Тема 6. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові і завдання
Тема 7. Моніторинг атмосферного повітря
Тема 8. Моніторинг поверхневих вод і грунтів
Тема 9. Сучасні системи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та їх характеристики
Тема 10. Основні методи опрацювання матеріалів ДЗЗ
Тема 11. Основні напрямки використання ДЗЗ при моніторингу довкілля

Практичні заняття

1. Визначення місцезнаходження ділянки лісового моніторингу,
2. Матеріальне забезпечення проведення польових робіт та тренування

таксаторів
3. Технологія закладання ділянки лісового моніторингу
4. Вибір облікових дерев та особливості виконання замірів на них
5. Оцінка дефоліації та дехромації крон дерев
6. Оцінка стану плодоношення облікових дерев
7. Оцінка пошкоджень дерев
8. Оформлення польових матеріалів
9. Отримання супутникових знімків
10. Підготовка зображень та їх опрацювання
11. Створення карт змін на основі супутникових знімків
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