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Обґрунтовано актуальність картографування небезпек та ризиків, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій в 
Україні. Проаналізовано територіальну структуру Харківського обласного управління лісового і мисливського господарства та 
сучасний стан лісових масивів у Харківській області, прослідковано динаміку виникнення лісових пожеж на описаних землях. 
Представлено картографічний матеріал, що базується на статистичних дослідженнях динаміки виникнення надзвичайних ситу-
ацій, викликаних лісовими пожежами на території Харківського регіону за період 2006-2010 рр. 
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TO THE QUESTION OF HAZARD SITUATIONS MAPPING CAUSED BY FOREST FIRES
Actuality of mapping of dangers and risks connected with hazardous situations related to their origin in Ukraine has been well-ground-

ed. Territorial structure of Kharkiv regional management of forestry and hunting, as well as modern conditions of forested areas in Kharkіv 
region have been analyzed; the dynamics of forest fires origin has been traced on the described lands. Cartographic material based on 
statistical researches of the hazardous situations origin dynamics caused by forest fires on the territory of Kharkiv region in 2006-2010 
has been presented. 
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К ВОПРОСУ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Обоснована актуальность картографирования опасностей и рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций 

в Украине. Проанализирована территориальная структура Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяй-
ства и современное состояние лесных массивов в Харьковской области, прослежена динамика возникновения лесных пожаров 
на описанных землях. Представлен картографический материал, базирующийся на статистических исследованиях динамики 
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами на территории Харьковского региона за период 2006-
2010 гг. 
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Вступ. На сьогодні в Україні частота прояву над-
звичайних ситуацій (НС) збільшується, що нерідко 
призводить до людських жертв і прямих та побіч-
них матеріальних збитків для економіки держави. 
Забезпечення безпеки життєдіяльності населення 
наразі стає ключовою позицією в діяльності управ-
лінських структур регіонального і державного рів-
нів. Картографічне дослідження просторових осо-
бливостей розподілу небезпек і ризиків є важли-
вим засобом географічного прогнозування з метою 
запобігання НС на території України. Отримання 
просторової і систематизованої інтерпретації знань 
про надзвичайні ситуації, напрями діяльності су-
спільства щодо упередження їх проявів є важливим 
завданням національного значення для держави. 
Така інформація сприяє розробці профілактичних 
заходів, завдяки яким можна запобігти виникнен-
ню НС, ліквідувати їх наслідки, цілеспрямовано ін-
формувати громадян про НС [7].

На теперішній час розробленню основ карто-
графування природних, техногенних, соціальних 
небезпек і ризиків виникнення НС присвятили 
праці Я.Б. Олійник, А.М. Мельничук, Л.Г. Руденко, 
А.А. Салтовець, О.М. Глущенко, М.А. Сафронов,  
В.В. Фуряев та інші вчені [3, 6-10].

Вихідні матеріали. Серед НС в останні роки 
резонансно проявили себе пожежі в природних 
екосистемах. Варто згадати масштабні поже-
жі в Португалії (2005), Греції (2007), США (2007), 
Австралії (2009), Ізраїлі (2009), Росії (2010, 2011, 
2012 рр.) та інших країнах світу.

Щорічно на території України виникають сотні 
НС, викликаних пожежами в природних екосисте-
мах, площа яких досягає багатьох тисяч гектарів. 
Пожежі, окрім безпосереднього впливу на рослин-
ний покрив, впливають також на атмосферу, ґрунти, 
літосферу, на людину і тварин. Вони призводять до 
істотних матеріальних збитків, до знищення флори і 
фауни, а також будівель, споруд, матеріалів та ін. Для 
подібних пожеж характерні високі швидкості роз-
повсюдження, внаслідок чого неможливо використо-
вувати сучасні заходи та засоби ліквідації пожеж. 
Серед пожеж у природних екосистемах особливо 
небезпечні лісові, які знищують тваринний і рослин-
ний світ, викликають ерозію ґрунту, змінюють режи-
ми річок. Лісові пожежі є одним з найнебезпечніших 
явищ у довкіллі, що призводять до суттєвих еконо-
мічних втрат і негативних екологічних наслідків [2]. 

Метою статті є аналіз динаміки виникнення 
лісових пожеж на державних лісогосподарських 
підприємствах Харківського обласного управління 
лісового і мисливського господарства (ХОУЛМГ) 
та картографування на основі статистичних да-
них наслідків пожеж у природних екосистемах в 
Харківському регіоні за період 2006-2010 рр.

Виклад основного матеріалу. При складанні 
картографічного матеріалу  дотримувались, насам-
перед, принципів картографічного моделювання 
надзвичайних ситуацій [7].

У процесі формування бази даних картографіч-
ного моделювання НС встановлюється орієнтація 
на розроблену базу знань як сукупність відомостей 
про безпеку життєдіяльності населення, що спри-
яє усвідомленню подальших можливостей щодо 
прийняття управлінських рішень. У сучасному ро-
зумінні база даних – це сукупність даних певної 
предметної галузі знань, які структуровані за пра-
вилами, що встановлюють загальні принципи опи-
су, зберігання й управління даними [1]. При кар-
тографічному моделюванні йдеться про таку базу 
даних, яка представлена у цифровій формі і може 
бути використана із застосуванням сучасних геоін-
формаційних технологій для отримання паперових 
чи електронних карт. Нами було використано бази 
даних щодо площі виникнення лісових пожеж у 
Харківському регіоні за період 2006-2010 рр. (рис.).

За картографічну основу нами обрано середньо-
масштабну карту адміністративно-територіального 
устрою Харківської області (1: 1 000 000) із заздале-
гідь виділеними межами лісгоспів Харківського об-
ласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства [4, 11].

Перш за все, в легенді карти подано таблицю те-
риторіального устрою ХОУЛМГ з поділом на лісгос-
пи та показано їх площу [11].

Сполучення якісного та кількісного фонів, що 
застосовують для передачі кількісних відмінностей 
явищ суцільного поширення у межах виділених те-
риторій, відображає на карті питому вагу площі по-
жеж по лісгоспах ХОУЛМГ.

Кругові локалізовані діаграми на карті зображу-
ють динаміку виникнення лісових пожеж за роками 
(2006-2010 рр.).

Способом картодіаграм, за якими відображають 
абсолютні статистичні показники в одиницях тери-
торіального поділу, представлено площу лісів, охо-
плених лісовими пожежами. Умовна шкала (діаметр 
кругових діаграм) свідчить про масштабність лісо-
вих пожеж.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Лісовий фонд області, за даними останнього держав-
ного обліку, складає 419,4 тис. га, у тому числі лісова 
площа – 403,2 тис. га, з них покриті лісом землі – 
381,5 тис. га [5]. Лісистість території Харківщини 
становить 10,1%, що менше, ніж в цілому по Україні 
(14%). Науково обґрунтована оптимальна лісистість 
становить 15-16%. Для її досягнення необхідно ство-
рити близько 200 тис. га нових лісів. Оскільки тери-
торія області розташована в природних зонах лісо-
степу і степу, то покриття лісами по районах області 
нерівномірне: основні масиви лісів ростуть у лісо-
степових північно-західних та центральних райо-
нах; лісистість окремих районів змінюється від 0,5% 
у Лозівському районі до 29,5% у Зміївському районі. 
Ліси розташовані фрагментарними ділянками біль-
шої чи меншої площі. За лісистістю область займає 
15 місце в Україні. Загальний запас деревостанів у 
лісах області складає 68,3 млн м3 [4].
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Рис. Динаміка виникнення пожеж за період 2006-2010 рр. у лісових масивах 
Харківського обласного управління лісового і мисливського господарства
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Ліси області перебувають у підпорядкуван-
ні різних користувачів: Міністерства АПК – 
91,5 тис. га (21,8%), Міноборони – 2,6 тис. га (0,6%), 
Держкомунгоспу – 2,1 тис. га (0,5%) та інших – 
3,7 тис. га (1,0%). Основна площа лісів (319,5 тис. 
га, або 76,1%) підпорядкована Державному агент-
ству лісових ресурсів України. Йому ж за Лісовим 
кодексом України належить контроль за загаль-
ним веденням лісового господарства і дотриман-
ням лісового законодавства. Уповноваженим ор-
ганом в області є Харківське обласне управління 
лісового та мисливського господарства з 10 дер-
жлісгоспами, Національним природним парком 
(НПП) «Гомільшанські ліси» та двома державними 
мисливськими господарствами. У 2009 р. створе-
но національні природні парки «Слобожанський» 
(Краснокутський район) та «Дворічанський» 
(Дворічанський район). Проте інформація про за-
значені НПП в ХОУЛМГ не відображена, тому 
дані об’єкти не досліджувались. В постійному під-
порядкуванні підприємств управління перебуває 
298,9 тис. га земель лісового фонду. Згідно з існую-
чим поділом лісового фонду, усі ліси Харківської об-
ласті віднесено до І групи, що свідчить про їх високе 
еколого-захисне, соціальне і рекреаційно-оздоро-
вче значення. Більша їх частина виконує санітар-
но-гігієнічні та оздоровчі функції (понад 178 тис. га, 
або 50%). Друге місце займають захисні ліси (понад 
113 тис. га, або 36%). Частина водоохоронних лісів є 
незначною (8%) [4].

Найбільш поширеними лісовими породами в об-
ласті є дуб черешчатий, насадження якого займа-
ють більше половини всієї площі лісів (53%), і сосна 
звичайна (36%). У лісах області також ростуть ясен, 
клени (гостролистий, польовий і татарський), липа, 
в’яз, осика та ін., різні чагарники.

За віковою структурою лісів переважають на-
садження середньобагатолітні та молодняк (понад 
290 тис. га), стиглі та перестояні деревостої склада-
ють усього 12%, що пояснюється посиленою експлу-
атацією лісів у минулому.

Ліси спеціального цільового призначення у дер-
жавному лісовому фонді області складають усього 
638 га (0,2%). До цієї категорії лісів належать ліси 
природно-заповідного фонду, площа яких за остан-
ні роки значно збільшилася за рахунок приєднання 
до вже діючих цілої низки перспективних об’єктів. 

До лісового фонду віднесено також 25,4 тис. га 
полезахисних лісових смуг. Полезахисна лісистість 
області становить 1%, тоді як науково обґрунтована 

оптимальна має складати 2,5% у лісостеповій і 3% – 
у степовій частинах області. Існуючі полезахисні лі-
сосмуги знаходяться у незадовільному стані, більше 
третини з них потребують реконструкції.

Антропогенний вплив на ліс призводить до змі-
ни вікової та породної структури насаджень, їх са-
нітарного стану та стійкості, співвідношення лісів 
природного насіннєвого і природного паросткового 
походження та насаджень, що вирощуються із лісо-
вих культур.

За даними Харківського обласного управління 
лісового та мисливського господарства, за період 
2006-2010 рр. на підпорядкованій території держав-
них підприємств пожежами пройдено 2315,38 га, у 
тому числі верховими пожежами – 582,75 га [11]. 
Це складає близько 2% усієї площі лісових наса-
джень Харківської області. Основна кількість по-
жеж на дослідженій території (від 65 до 90%) – це 
дрібні (0,2-1 га) і малі (1-10 га), причому дрібних по-
жеж більше; на загоряння (менше 0,2 га) і середні 
пожежі (10-50 га) доводиться по 10%, число значних 
(50-200 га) і великих (200-1000 га) істотно менше (2%). 
Пожежі на площах понад 1000 га – одиничні (за пе-
ріод спостережень – 1 випадок в «ДП Ізюмський 
лісгосп» у 2008 р. 

Висновки. У процесі дослідження обґрунтовано 
актуальність картографування небезпек та ризиків, 
пов’язаних із виникненням надзвичайних ситуацій 
в Україні; проаналізовано територіальну структу-
ру Харківського обласного управління лісового та 
мисливського господарства та сучасний стан лісо-
вих масивів у Харківській області; прослідковано 
динаміку виникнення лісових пожеж на описаних 
землях; представлено картографічний матеріал, що 
базується на статистичних дослідженнях динаміки 
виникнення надзвичайних ситуацій, викликаних лі-
совими пожежами на території Харківського регіо-
ну за період 2006-2010 рр. 

Подальші дослідження можуть бути зосереджені 
на оцінці пожежної небезпеки і ризику виникнення 
лісових пожеж, а також їх картографуванні, ство-
ренні банку даних та розробці системи оператив-
ного моніторингу для всього Державного лісового 
фонду України.
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Вступление.  Одной из крупнейших проблем ох-
раны окружающей среды, имеющих национальное 
и международное значение, является загрязнение 
атмосферы. Оно приводит к образованию кислот-
ных дождей, озоновых дыр, смогов, к изменению 
свойств почв, уменьшению биологического разно-

образия. Загрязнение водных ресурсов через ат-
мосферу достигает 40 и более процентов от общего 
загрязнения на территории Беларуси [1].  

Качество атмосферного воздуха является важ-
нейшим экологическим фактором, который влияет 
не только на состояние экосистем, но и на  здоровье 
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