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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ
Обґрунтовані та розроблені методи екологічної оцінки техногенного впливу на
ландшафти і його складові. Представлені результати комплексного техногеохімічного
дослідження з використанням інформаційних технологій для ландшафтно-геохімічної
оцінки природно-техногенної безпеки територій різних ієрархічних рівнів та подальшого
їх районування. Створені комп’ютеризовані системи екологічної безпеки, побудовані
ландшафтно-техногеохімічні (екологічні) електронні поелементні та покомпонентні карти
екологічних станів та ситуацій для науково-обґрунтованого управління станом довкіллям.
Екологічна безпека поєднує природну та техногенну складові і повинна забезпечити
гармонійний розвиток системи «господарство-природа-людина».
Ключові слова: екологічна безпека, екологічний аудит, техногенний вплив,
ландшафт, геоекологічне районування територій, Карпатський регіон.
Обоснованы и разработаны методы экологической оценки техногенного влияния на
ландшафты и его составные. Представлены результаты комплексного техногеохимичного
исследования с использованием информационных технологий для ландшафтногеохимической оценки природно-техногенной безопасности территорий различных
иерархических
уровней
и
дальнейшего
их
районирования.
Созданы
компьютеризированные системы экологической безопасности, построены ландшафтнотехногеохимические (экологические) электронные поэлементные и покомпонентные
карты экологических состояний и ситуаций для научно-обоснованного управления
состоянием окружающей среды. Экологическая безопасность сочетает природную и
техногенную составные и должна обеспечить гармоническое развитие системы
«хозяйство-природа-человек».
Ключевые слова: экологическая безопасность, экологический аудит, техногенное
влияние, ландшафт, геоэкологическое районирование территорий, Карпатский регион.
The methods of ecological estimation of technogenic influence are reasonable and
worked out on landscapes and his component. Тhe results of a comprehensive study
tehnoheohimichnoho using information technology to landscape-geochemical assessment of
natural and technogenic safety areas of different hierarchical levels and their subsequent zoning.
Created computerized system of ecological security based landscape tehnoheohimichni
(environmental) electronic-element and component-wise maps of environmental conditions and
environments for science-based management environment. Ecological safety combines natural
and technogenic to composition and must provide harmonious development of the system
«economy-nature-man».
Key words: environmental safety, ecological audit, technogenic influence, landscape,
geoecological districting of territories, region of Carpathians.

