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Наведено результати розробки інформаційно-аналітичної бази даних (БД) "Літопис природи" 

для установ природно-заповідного фонду (ПЗФ) України. БД має забезпечити швидкий доступ до 

результатів наукових досліджень, що проводяться в цих установах, створити умови для якісного й 

кількісного аналізу даних та оперативного прийняття управлінських рішень. Зазначена структура 

програмного забезпечення дозволяє представляти матеріали Літопису в електронному вигляді через 

мережу Інтернет або на цифрових носіях, що суттєво покращить комунікацію між Мінприроди, 

громадськістю та об’єктами ПЗФ в питаннях збереження біотичного і ландшафтного різноманіття. 
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Вступ 

Головною науковою формою діяльності природних і біосферних заповідників, 

національних природних парків в Україні є Літопис природи (ЛП). Стаття 43 Закону 

України "Про природно-заповідний фонд України" характеризує Літопис природи як 

"основну форму узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за 

станом і змінами природних комплексів". Матеріали Літопису "використовуються для 

оцінки стану навколишнього природного середовища, розроблення заходів щодо 

охорони та ефективного використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки". Програма Літопису природи передбачає проведення інвентаризаційних робіт 

з вивчення флори, рослинності, фауни, популяцій видів рослин і тварин, а також 

проведення моніторингу (метеорологічного, фенологічного, фауністичного, 

флористичного) [1]. Особлива увага приділяється вивченню раритетного компоненту 

флори й фауни, в тому числі видів, занесених до міжнародних червоних списків, та 

розробці і впровадженню заходів щодо їх збереження. Результати досліджень, 

проведених в об’єктах ПЗФ, висвітлюються у щорічних книгах Літопису природи і 

ґрунтуються на відповідних наукових фондах (польових записах, щоденниках, 

гербарних зразках, колекціях, картках фенологічних та інших спостережень тощо). 

Кількість таких книг у кожній установі ПЗФ щороку збільшується, знайти необхідну 

інформацію стає дедалі важче, а опрацювати результати досліджень з усіх природно-

заповідних установ в Департаменті заповідної справи – просто неможливо, тому ідея 

автоматизувати цей процес є критично важливою. 

Мета роботи – розробка інформаційної системи, яка б за змістом відповідала 

Програмі "Літопис природи заповідників та національних природних парків" і 

дозволяла б відносно швидко та якісно обробляти й аналізувати велику кількість 

різноманітної інформації.  

У роботі надається загальний огляд розробленої інформаційно-аналітичної бази 

даних "Літопис природи". 
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Об’єкти та методи дослідження 

На основі спеціальних програм, призначених для полегшення доступу й 

використання потрібної інформації, розробляються бази даних (БД) як осередок 

накопичення та аналізу спеціальної інформації [2, 8].  
За роки роботи того чи іншого об’єкту ПЗФ нагромаджується величезна кількість 

первинної інформації, яка потребує сортування й аналітичної обробки. Окремі колективи 

територій ПЗФ ставили собі завдання створити автоматизовану систему обробки 

матеріалів Літопису природи. Проте далеко не усі вони досягали певних результатів. 

Позитивним прикладом є ситуація у природному заповіднику (ПЗ) "Розточчя". Творчий 

колектив у складі працівників ПЗ "Розточчя" у співпраці із науковцями кафедри 

автоматизованих систем управління (АСУ) Національного університету "Львівська 

політехніка" розробили інформаційно-аналітичні БД для обробки окремих розділів 

Літопису у заповіднику. У 2008 р. для потреб фенологів, ботаніків та зоологів були 

розроблені БД "Фенологія", "Електронний гербарій", пізніше – "Фауна хребетних 

тварин", "Ентомологічна БД", "Гриби" та ін., які зараз успішно використовуються у 

заповіднику. Проте на сьогодні ці окремі бази є скоріше адаптованим варіантом, який 

відображає окремі фрагменти роботи ПЗ "Розточчя", ніж є БД, яка може 

використовуватися для українських об’єктів ПЗФ та покрити усі види діяльності, що 

визначені законодавчо для Літопису природи. Тому виникла ідея розробити універсальну 

інформаційну систему "Літопис природи", яка б відповідала завданням, поставленим 

перед працівниками ПЗФ та Департаментом заповідної справи Міністерства екології та 

природних ресурсів України (Мінприроди). Над розробкою такої БД почали працювати 

два колективи: один у Києві [4] на замовлення Мінприроди України, другий у Львові на 

замовлення Всесвітнього фонду природи (WWF) за домовленістю із Міністерством. 

Проте після завершення роботи жоден із варіантів не відповідав усім критеріям, які 

повністю влаштували б Мінприроди, тому було вирішено об’єднати зусилля двох груп та 

створити новий програмний продукт, який би взяв з двох попередніх баз кращі елементи 

та врахував зауваження користувачів, які проводили апробацію. Апробація 

інформаційної системи була проведена в основному у ПЗ "Розточчя", а також частково у 

Карпатському національному природному парку та ПЗ "Горгани". Деякі елементи 

апробувались у інших установах ПЗФ. Представлена нижче структура БД, безпосереднім 

споживачем якої будуть установи ПЗФ України, є частиною загальноміністерської БД, за 

функціонування якої відповідатиме Департамент заповідної справи Мінприроди.  

Створення інформаційної системи "Літопис природи" та отримання результатів, 

представлених у цьому дослідженні, були підтримані урядом Норвегії у рамках WWF 

проекту "Охорона та стале використання природних ресурсів в Українських Карпатах" 

(2007-2012 рр.). 

 

Результати та їх обговорення 
Інформаційно-аналітична електронна БД "Літопис природи" (БДЛП) установ 

ПЗФ України покликана забезпечити швидкий доступ до результатів наукових 

досліджень, що проводяться в установах ПЗФ, створити умови для якісного та 

кількісного аналізу даних та оперативного прийняття управлінських рішень. Для 

реалізації поставлених завдань була розроблена концептуальна модель та структура БД 

"Літопис природи", а також інтерфейсне програмне забезпечення для введення, 

редагування та перегляду записів БД. 

БД "Літопис природи" має реляційну структуру [8], тобто складається з набору 

взаємопов’язаних таблиць-відношень, яким відповідають сутності – інформаційні 

об’єкти предметної області. 

При розробці БД "Літопис природи" використовувалась система Firebird 2.1.3. 
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Firebird – компактна, кросплатформна, вільна реляційна система керування базами 

даних, що реалізує більшість функцій програмного забезпечення ANSI SQL 2003. 

Інтерфейсну програму було реалізовано за допомогою середовища програмування 

Borland Delphi 7, що базується на мові Object Pascal. 

БД, призначена для установ ПЗФ, і БД, призначена для Департаменту заповідної 

справи Мінприроди, мають однакову структуру. Інтерфейсне програмне забезпечення, 

призначене для установи ПЗФ, дозволяє заносити в БД первинні відомості про об’єкт 

ПЗФ, а також проводити аналіз занесених відомостей. Програмне забезпечення, 

призначене для Департаменту заповідної справи Мінприроди, дозволяє завантажувати 

дані з БДЛП конкретної установи ПЗФ, переглядати відомості, проводити пошук, відбір 

та аналіз даних. 

Зазначене програмне забезпечення дозволяє представляти інформаційно-

аналітичні матеріали Літопису природи установами ПЗФ у електронному вигляді для 

Департаменту заповідної справи Мінприроди.  

Робота з БД здійснюється через інтерфейс, який реалізовано в програмному 

модулі litopys.exe. При запуску головного модуля на виконання на екрані з'являється 

головна форма. Структура БД відповідає змісту Літопису природи, розділи у вигляді 

кнопок ієрархічного меню висвічуються зеленим кольором у лівій частині вікна 

інтерфейсної програми (рис. 1).  

У першому ненумерованому розділі "Введені об’єкти ПЗФ" відображається 

перелік усіх об’єктів ПЗФ, відомості про які введено у БД. Тут таки відбувається вибір 

об’єкту для введення, редагування або перегляду відомостей. 

У розділі "Загальні відомості" присутні підрозділи: "Об’єкт ПЗФ" (тут, власне, і 

відбувається робота із загальними відомостями про об’єкт ПЗФ), "Районування", 

"Зв’язок з іншими об’єктами", "Джерела", "Додані файли", "Укладачі". Особливими є 

підрозділи "Додані файли" та "Укладачі". На ці два підрозділи можна перейти з усіх 

інших підрозділів і ввести відомості, що стосуються саме того підрозділу, з якого 

відбувся перехід.  

В розділі "Наукові полігони" для кожного полігону вносять назву, рік створення, 

площу, географічні координати центру, короткий текстовий опис, перелік напрямків 

наукових досліджень, що ведуться на цьому полігоні, перелік літературних джерел 

щодо цього полігону. Крім цього, для кожного полігону (пробної площі, трансекти) 

можна додати окремим файлом будь-яку іншу первинну інформацію, наприклад, 

лісівничо-таксаційні показники деревостану на лісівничій пробній площі чи результати 

обліків фауни безхребетних на цій пробній площі у форматі Excel.  

В розділі "Абіотичне середовище" присутні два підрозділи "Рельєф" і 

"Метеопоказники та гідрологія".  

У підрозділі "Рельєф" вводиться в БД загальний короткий опис рельєфу, також 

опис поточних подій, пов’язаних з рельєфом. Характеристика основних елементів 

рельєфу об’єкту, відповідно до вимог Програми, а також орографічна карта вводяться у 

підрозділі "Додані файли".  

Підрозділ "Метеопоказники та гідрологія" на відповідних закладках дозволяє 

працювати з такими відомостями, як щоденні спостереження, осереднені багаторічні 

спостереження, тривалість сезонів, а на закладці "Аналіз даних" можна переглянути 

результати аналізу введених метеорологічних відомостей (рис. 2). Інформацію про 

аномальні явища та їх наслідки, кліматичні фактори, які викликали зміни фенологічних 

показників, детальну характеристику всіх водойм об’єкту ПЗФ, а також водомірних 

постів, відповідно до вимог Програми, подають у розділі "Додані файли".  

 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%91%D0%94&action=edit&redlink=1
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Рис. 1 Закладка "Загальні відомості" інтерфейсної програми БД "Літопис природи" 

Fig. 1 Interface overview of "General information" of  the information-analytical database "Chronicles  

of Nature" for management of Ukrainian protected areas 

 

Розділ "Рослинний світ" має підрозділи "Спостереження", "Склад флори" та 

"Рослинність". Підрозділ "Спостереження" має закладки "Спостереження у вигляді 

таблиці", "Детальний вигляд спостереження", "Кількість видів рослин у флорі" та 

"Аналіз даних". Підрозділ "Склад флори" дозволяє вносити в БД флористичні списки 

судинних рослин. Закладка "Склад флори – Судинні рослини" дозволяє вносити в БД 

флористичні списки судинних рослин. 

Дані про рослинність об’єкта ПЗФ можна ввести до БД у підрозділі 

"Рослинність". На цій закладці вноситься перелік відмічених для даної території ПЗФ 

асоціацій, що занесені до Зеленої книги України. Результати досліджень рекреаційних 

змін рослинності, проведені відповідно до рекомендацій Програми, результати 

дослідження рослинності за системою Браун-Бланке [7], всю супровідну інформацію 

стосовно досліджень рослинності, а також видові таблиці фітоценотичних описів 

подають у розділі "Додані файли". 

Розділ "Тваринний світ" має підрозділи "Спостереження", "Склад фауни" та 

"Регуляція чисельності". Підрозділ "Спостереження" має закладки "Табличний вигляд", 

"Детальний вигляд". Підрозділ "Склад фауни" дозволяє вносити в БД фауністичні 

списки. Інші дані, збір яких передбачений Програмою (територіальний розподіл та 

концентрація тварин в конкретних біотопах, формування територіальних зв’язків, 

результати кільцювання птахів тощо), подають у розділі "Додані файли". 

Розділ "Збереження видів флори і фауни" містить інформацію про плани дій з 

охорони, збереження та відтворення рідкісних видів флори і фауни. 

Розділ "Календар природи" розроблено на підставі рекомендацій Програми, 
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зокрема, за таблицею, вміщеною у розробці К.П. Філонова та Ю.Д. Нухімовської [5, 6]. 

Календар природи розділено на дві закладки – "Рослини" і "Тварини", які відрізняються 

лише фенофазами, які є у підказках. У доданих файлах наводиться схема та 

характеристика маршрутів, якими ведуться спостереження. 

 

 
 

Рис. 2 Графічно-аналітичне зображення зміни температури повітря, виконане у БД  

"Літопис природи" 

Fig. 2 Graphic-analytical image of air temperature change by the information-analytical database 

"Chronicles of Nature" for management of Ukrainian protected areas  

 

Перелік природних та антропогених впливів у межах охоронної зони, на 

території об’єкта і прилеглих земель вказується на закладці "Впливи". 

Перелік порушень заповідного режиму, відомості про можливе використання 

природних ресурсів у господарських цілях на відповідних ділянках та зонах, а також 

дані про відновлювальні, регуляторні біотехнічні та созотехнічні заходи, які 

проводяться на окремих ділянках об’єкта, вносяться у БД на закладці "Заходи та 

порушення". 

У розділі "Наукові дослідження" наводиться перелік спеціальних наукових тем, 

короткий огляд основних отриманих результатів та аналіз досліджень за п’ять років. 

Основні підсумки наукової та науково-освітньої діяльності у довільній формі 

подаються у доданих файлах. 

Відомості про участь установи у виконанні чинних для України міжнародних 

конвенцій та про плани дій щодо збереження й відтворення видів, природних об’єктів 

вказуються на закладці "Міжнародна участь та плани дій". 

У розділ "Особливості поточного року" вводять перелік з коротким описом 

особливих природних явищ та подій на території об’єкта. Інформацію, підготовлену 

відповідно до рекомендацій Програми, вносять в БД у довільній формі у приєднаних 

файлах за такою проблематикою: яким був поточний рік за своїми кліматичними 

показниками; чи траплялися в поточному році катаклізми природних умов; чи цей рік 

був типовим щодо сезонного розвитку рослин і якщо були аномалії, то які; особливості 
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міграції тварин, насамперед птахів, та інформація про їх зимівлю тощо. 

Частина інформації в базі даних "Літопис Природи" розміщена в спеціальних 

таблицях-довідниках. Серед довідників є списки видів рослин, тварин, списки рідкісних 

видів (Червона книга України, додатки до Бернської конвенції), типи природних оселищ, 

перелік рослинних асоціацій та ін. Інформація у ці таблиці була занесена на етапі розробки 

БД, але в інтерфейсі користувача передбачена можливість вилучення, редагування та 

введення нових записів у ці таблиці, тому що частина інформації періодично змінюється, 

наприклад, списки видів, що охороняються. Вибір довідника для роботи здійснюється за 

допомогою меню "Головне меню/Довідники". Для кожного довідника викликається своя 

форма, у верхній частині якої розміщене вікно, для перегляду переліку записів відповідної 

таблиці-довідника. У нижній частині містяться поля, за допомогою яких можна ввести або 

відредагувати дані відповідного довідника. На багатьох закладках передбачено введення 

відомостей про укладачів або авторів. Спочатку відомості про укладачів необхідно занести 

до довідника "Інформація про авторів". 

На більшості закладок внизу є кнопки "Укладачі" та "Додані файли", при 

натисканні яких відбувається перехід до відповідного підрозділу. У підрозділі 

"Укладачі" за потреби вказуються автори, які відповідальні за укладання відомостей, 

представлених у конкретному розділі закладці в цілому. Відомості про укладача 

обираються із довідника "Інформація про авторів". У підрозділі "Додані файли" 

матеріали, які складно структуруються і тому не можуть бути внесені у таблиці БД, 

подають у вигляді прикріпленого файлу у форматі MS Word, Excel або у графічних 

файлах, наприклад, формату "jpg". 

Формування та виконання запитів до БД відбувається на окремій формі "Запити" 

(рис. 3). Інформаційна система "Літопис Природи" включає модуль візуального 

конструктора запитів. Це дозволяє за допомогою одного механізму охопити широкий 

клас запитів, потреба у яких може виникнути при роботі із системою. Вгорі форми 

"Запити" наявний перелік таблиць та полів БД, з якого за допомогою подвійного 

натискання лівої клавіші миші на обраному полі або кнопок із позначками ">>" та "<<" 

формується перелік полів, значення яких будуть відображені у результатах запиту. 

Нижче можна накласти певні умови на довільні поля таблиць БД. Це можуть бути такі 

функції: входження певного рядка символів у текстові поля, для дат та чисел – умови 

"більше", "менше", "дорівнює" заданому значенню тощо, а для полів, які обираються із 

довідників або списків, – рівність вказаному значенню. Умови можна комбінувати 

довільним чином за допомогою логічних операторів "і" та "або".  

Після натискання на кнопку "Шукати" запит виконується та його результати 

відображаються у відповідному вікні. Натискання кнопки "Вивантажити результати" 

створює таблицю MS Excel, яка містить усі результати. Подальшу обробку результатів, 

в тому числі побудову графіків, можна виконати наявними у MS Excel засобами. Для 

побудови графіків при проектуванні конструктора запитів було вирішено скористатися 

засобами, наявними у Microsoft Excel. 

Працівники наукових відділів установ ПЗФ, які відповідають за ведення 

"Літопису природи" у своїх установах, заносять первинні та аналітичні дані в БД 

кожної установи і в установлені терміни передають копії цих баз даних у Департамент 

заповідної справи. Заархівовану (стиснуту) для зменшення обсягу копію БД можна 

надсилати електронною поштою, передавати через спеціальні інтернет-сервери для 

обміну файлами або надсилати записану на CD-диск копію БД звичайною поштою. 

Інформацію з БД можна роздрукувати і підшити окремим томом ЛП. Крім цього, 

відкриваються нові можливості: коли в БД буде нагромаджено матеріал за декілька 

років, можна вибрати відсортовані дані про якесь явище, вид чи групу видів. 

Наприклад, легко буде виявляти зміни клімату за аналізом метеопоказників, тенденції 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2013. Том 135 23 

змін популяцій рідкісних видів, отримати результати впровадження заходів щодо 

збереження окремих видів чи угруповань та інше.  

 

 
 

Рис. 3 Закладка системи організації запитів БД "Літопис природи" 

Fig. 3 Interface of queries organizational system of the information-analytical database "Chronicles of 

Nature" for management of Ukrainian protected areas 

 

 

Фахівець, відповідальний за адміністрування БД в Департаменті заповідної 

справи Мінприроди, завантажує отримані дані (від кожної установи ПЗФ) в єдину БД. 

Окремо ведеться облік завантажених відомостей з метою контролю. 

Після цього стає можливим отримання відомостей та аналітичних довідок як по 

одній установі, так і за всіма одночасно, причому можливо вибирати як параметри 

відбору інформації, так і показники, які подаються у звіті. 

Повна схема функціонування БД повинна бути напрацьована і затверджена 

після дослідної експлуатації БД "Літопису природи" протягом 1-2 років, під час якої 

паралельно повинен вестися Літопис природи в електронній та паперовій формах 

одночасно.  

В цілому БДЛП є інтуїтивно зрозумілою, не потребує додаткового навчання, з 

нею легко може працювати людина, яка має мінімальні навички роботи з персональним 

комп’ютером. До переваг БДЛП є універсальність, вона з успіхом може 

використовуватися як в малих, так й у великих наукових колективах, може 

заповнюватися частково і в будь-якому порядку. Тобто, якщо в установі не ведуться 

гідрологічні дослідження, блок цього підрозділу залишається порожнім і база дозволяє 

користувачу працювати з іншими розділами. Якщо ж дослідження ведуться на дуже 
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детальному рівні, то у доданих файлах є можливість показати результати і таких 

досліджень (видовий склад мікроорганізмів, їх кількісні показники тощо). Поступово 

науковці установ ПЗФ можуть вносити у БД відомості попередніх років для вивчення 

та аналізу тенденцій й змін у природних комплексах території ПЗФ.  

В даний час недоліком БДЛП є нетривалий час її апробації, що не виключає 

дрібних неполадок у її роботі. Впровадження цієї БД може стримуватись 

побоюваннями науковців установ ПЗФ втратити авторські права на свої наукові 

матеріали, що повинно бути проведено рішенням Мінприроди щодо застереження 

порушення авторських прав колективу авторів Літопису. Для успішного впровадження 

на рівні Департаменту заповідної справи Мінприроди необхідно створити спеціальну 

групу з науковців, яка б здійснювала науково-експертний супровід роботи БДЛП. 

Після вирішення технічних, організаційних та правових проблем, які можуть 

буди виявлені в ході дослідної експлуатації, буде можливе ведення Літопису природи 

лише в електронній формі. 

 

Висновки 
Інформаційно-аналітична БД "Літопис природи" розроблена для полегшення 

роботи наукових працівників установ ПЗФ та Департаменту заповідної справи 

Мінприроди, дозволяє зберігати інформацію в електронному вигляді, обробляти та 

аналізувати нагромаджений матеріал в окремих установах, порівнювати результати 

досліджень, проведених на різних територіях ПЗФ.  

БДЛП є універсальною, розроблена з урахуванням особливостей установ ПЗФ 

України, містить достатню кількість допоміжного довідкового матеріалу у вигляді 

списків рідкісних видів різних рівнів охорони, в які можна вносити зміни.  

БДЛП дозволяє також зменшити обсяг паперового матеріалу та суттєво 

покращити комунікацію між Мінприроди, громадськими об’єднаннями та установами 

ПЗФ в питаннях збереження біотичного і ландшафтного різноманіття на їх території та 

охорони довкілля. 
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