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Анотацiя
Дослiджено тенденцiї виявлення змiн земного покриву за декiлька десятилiть для територiї України.
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Вступ
Однiєю iз проблем, що загрожує людству i окре-

мим державам є зникнення лiсiв, збiльшення площ
пустель, висушення водойм та деградацiя сiльсько-
господарських земель, що вiдбувається iз плином ча-
су [1, 2]. Тому важливою задачею є вiдслiдковування
трендiв змiн земного покриву.

Постановка задачi та її вирiшення
Для монiторингу змiн земного покриву ство-

рена мiжнародна програма «Global Support
Programme: Land Degradation Neutrality Target
Setting Programme» [3], головною метою якої є
збереження або пiдвищення земельних ресурсiв
i пов’язаних з ними екосистем. Тому однiєю iз
задач цiєї програми є уникнення збитку природних
ресурсiв вiдносно iснуючих. Вiдповiдно до зазна-
ченої програми визначенi добровiльнi нацiональнi
завдання вiдслiдковування iндикаторiв, одним iз
яких є «тренди змiн земного покриву (змiни типiв
рослинностi)». Цей iндикатор може бути визначений
на основi глобальних/регiональних спостережень
Землi та геопросторової iнформацiї i моделювання;
з використанням даних нацiональної статистики та
нацiональних спостережень. Найбiльш точним шля-
хом вiдслiдковування тренду змiн земного покриву
є польовi дослiдження, оцiнки та вимiрювання.
Наведенi пiдходи дають можливiсть аналiзувати
стан земного покриву протягом кiлькох рокiв або
десятилiть, що є основою для виявлення деградацiї
земель.

Секретарiатом Конвенцiї Органiзацiї Об’єднаних
Нацiй по боротьбi з опустелюванням представленi
карти земного покриву за 2000 та 2010 роки за супу-
тниковими даними та карти змiн земного покриву за
10 рокiв з просторовим розрiзненням 300 м. Проте
для бiльш точного вiдслiдковування трендiв змiн
земного покриву необхiдно використовувати данi з
високим просторовим розрiзненням. Тому постає за-
дача створення власних карт земного покриву, їх
аналiзу та порiвняння вiдносно iснуючих.
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Для цього створено ретроспективнi карти земного
покриву для всiєї територiї України за 1990, 2000 i
2010 рiк з 30-метровим просторовим розрiзненням в
результатi класифiкацiї з використанням ансамблю
багатошарових нейронних мереж персептронного ти-
пу на основi рiзнорiдних геопросторових даних [4]
– [14]. Усi карти мiстили 6 однакових класiв: штучнi
об’єкти, землi сiльськогосподарського призначення,
лiс, необроблюванi землi, вiдкритий ґрунт, воднi об’-
єкти. Загальна точнiсть отриманої карти класифiка-
цiї для територiї України для 2000 року становить
97,5%, що на 12,5% вище за загальну точнiсть нада-
ної карти секретарiатом Конвенцiї ООН при валiда-
цiї на незалежнiй тестовiй вибiрцi. Вiдповiдно для
2010 року рiзниця становить 10,4%. Найнижчi точно-
стi спостерiгаються для класу штучних об’єктiв та
необроблюваних земель для наданої карти. У пер-
шому випадку це пояснюється низьким просторовим
розрiзненням карти, а у другому – вiдсутнiстю на-
вчальних даних для кожної областi пiд час побудови
карти.

На основi отриманих та побудованих карт по Укра-
їнi обчисленi площi усiх класiв та порiвняно з офi-
цiйною статистикою. Найбiльшi розбiжностi спосте-
рiгаються для наданої карти на класах земель сiль-
ськогосподарського призначення (переоцiнка бiльше
нiж на 20%) та необроблюваних земель (недооцiнка
бiльше нiж на 15%).

Також проведено порiвняння карт змiн земного
покриву для територiї України з 2000 по 2010 рiк.
Найбiльше вiдхилення спостерiгається при переходi
лiсу у вiдкритий ґрунт та лiсу в необроблюванi землi.
Перехiд територiї лiсу у землi сiльськогосподарсько-
го призначення є майже однаковим (рис. 1).

Висновки
На основi проведених дослiджень можна зробити

висновок, що вiдслiдковування змiн трендiв земного
покриву є однiєю з глобальних задач для усього свiту
i є важливою для монiторингу екосистем, сiльсько-
го господарства та iн. Данi Конвенцiї ООН можна
вважати першоджерелом для виявлення деградацiї
земель. Проте для бiльш достовiрних результатiв
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варто будувати власнi карти земного покриву iз ви-
соким просторовим розрiзненням.

Рис. 1. Змiни земного покриву з 2000 по 2010 рiк.
ESA CCI-LC - отримана карта, SRI - створена карта
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