Ресурси

підземних

забезпечення

вод

є

питного

життєво

необхідними

водопостачання,

для

Інформація щодо моніторингу підземних вод відсутня на

сільського

регіональному та глобальному рівнях, що перешкоджає оцінці

господарства, життєздатності водно-болотяних угідь, а також

та свідомому управлінню водними ресурсами. Визнаючи

вирішення не менш важливих цілей, таких як адаптація до

необхідність систематичного збору даних про підземні води,

кліматичних змін. Стан

IGRAC взяла на себе ініціативу щодо створення Глобальної

ресурсів підземних вод вимагає

регулярного контролю задля забезпечення основи для
якісної та кількісної оцінки.

Таким чином, рішення щодо

управління водними ресурсами значною мірою спираються
на доступність та якість даних моніторингу.

Мережі Моніторингу Підземних вод (GGMN).
GGMN – є учасником web "мережі мереж". Вона створена для
сприяння поліпшенню якості та доступності інформації щодо
моніторингу підземних вод, а згодом і наших знань про стан

Підземні води досліджуються у багатьох частинах світу

ресурсів підземних вод. GGMN - це програма ЮНЕСКО,

шляхом вимірювання рівнів підземних вод, п'єзометричних

реалізована IGRAC та підтримана багатьма глобальними та

рівнів, вилучених зразків підземних вод, весняного стоку та

регіональними партнерами. Програма GGMN складається з двох

якості

компонентів:

підземних

вод.

Точкові

вимірювання

часто

інтерполюють та поєднують з іншими даними (наприклад,
дистанційне зондування і моделювання) для оцінки стану
ресурсів підземних вод.

ДАНІ ПРО
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ЗАХИСТ
ДОВКІЛЛЯ

ОТРИМАННЯ, ІНТЕРПОЛЯЦІЯ,
АНАЛІЗ ПІДЗЕМНИХ ВОД

СУСПІЛЬНЕ
БАЧЕННЯ

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ

ПОРТАЛ GGMN
Портал

GGMN

надає

інформацію

про

наявність

даних

моніторингу підземних вод в просторі та часі. Дані з рівнів
підземних вод та зміни, що на них відбуваються, можуть
відображатися в регіональному масштабі. Додаткові шари даних
та інформація доступні для розуміння даних моніторингу у більш
широкому контексті, пов'язаному з водою.

4. Аналіз часових рядів може бути виконаний для кожного
місця вимірювання, щоб краще зрозуміти тимчасові зміни рівня
підземних вод. Аналіз часових рядів є покроковою процедурою
для виявлення тенденцій, періодичних коливань і моделі
авторегресії. Аналіз часових рядів допомагає визначити
оптимальні частоти моніторингу, що є одним з ключових

Web програмне забезпечення допомагає у просторовому та

компонентів проектування мережі моніторингу підземних вод.

часовому аналізі даних моніторингу. Система інтегрована з QGIS

Дані

для обробки даних в автономному режимі. QGIS є відкритою

авторизованих

географічною

різноманітними

завантажені до глобальної мережі моніторингу підземних вод,

функціями для аналізу даних та створення просторово-

залишається у постачальника даних. Проте постачальникам

інтерпольованих карт рівнів підземних вод.

даних

інформаційною

системою

з

які

зацікавлені

у

GGMN,

GGMN. Це дозволяє користувачам завантажувати, інтерполювати
та аналізувати дані підземних вод за допомогою наступних
варіантів:

користувачів.

рекомендується

доступні

Право

зробити

власності

доступними

лише

для

на

дані,

дані

для

Ваш портал GGMN може бути налаштований для однієї
організації, для декількох організацій в одній країні, декількох
організацій, що використовують водоносний горизонт, або він
може бути використаний в рамках проектів, які мають на меті
збирати дані підземних вод у регіональному масштабі з різних

Репрезентативні точки вимірювання підземних вод

джерел.

ПУБЛІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД

можуть бути завантажені до захищеного середовища. Як
альтернатива

-

вимірювання

можуть

бути

передані

з

національної системи через веб-сервіси.
2.

Дані можуть відображатися, показуючи середнє

значення, діапазон або зміну рівня ґрунтових вод за вибраний
період часу.
3.

середовищі

води.

використанні

забезпечуються середовищем, захищеним паролем у додатку

1.

захищеному

покращення глобальної доступності інформації про підземні

ВАШ ПОРТАЛ GGMN
Країни-члени,

в

GGMN інтегрований з QGIS для обробки даних в

автономному режимі. Використовуючи особисту експертизу,

Портал

GGMN

призначений

має
для

публічний
широкої

режим

перегляду,

громадськості,

який

включаючи

дослідників, консультантів, вчителів, політиків та неурядових
організацій. Із загальнодоступних даних зміни в рівні грунтових
вод точок замірів можуть бути розраховані та візуалізовані з
часом на регіональному та глобальному рівнях.

точні вимірювання можуть бути об'єднані з інформацією проксі

ЗВ’ЯЗКИ БАЗИ ДАНИХ

для створення карт рівнів підземних вод. Вироблені карти

Багато країн вже мають онлайнові бази даних, але в даний час

підземних вод можуть бути розподілені через Інтернет-портал
GGMN.

лише деякі надають відкритий доступ до даних про підземні
води. У співпраці з країнами, що підтримують міжнародний
обмін даними, IGRAC створює автоматизовані потоки даних між
національними базами даних цих країн і GGMN.

МЕРЕЖА ЛЮДЕЙ GGMN
GGMN спирається на участь фахівців підземних вод зі знанням транскордонні підземні води та сприяти подальшому діалогу
регіональної
гідрогеології.
Регіональна
(просторова) для транскордонного співробітництва.
інтерполяція точок вимірювань підземних вод значно більше,

РЕГІОНАЛЬНІ СЕМІНАРИ

ніж чисельна інтерполяція та процес усереднення. Вона повинна

здійснюватися регіональними експертами з чітким розумінням Регіональні семінари організовуються для зміцнення та
місцевих гідрогеологічних умов, існуючих практик моніторингу, розширення мережі людей GGMN. Семінари призначені для
історичних розробок, соціально-економічних змін та інших регіональних спеціалістів з підземних вод, для ознайомлення
відповідних факторів. Таким чином, створення мережі з програмою GGMN та функціональністю порталу GGMN.
регіональних

спеціалістів

з

підземних

вод

є

завданням GGMN.

ключовим Портал повністю доступний для країн, що не мають баз даних
для ґрунтових вод онлайн. Учасники семінару мають
можливість обговорити програму зі своїми колегами з

МОНІТОРИНГ ЗА УЧАСТЮ

сусідніх держав, з якими вони можуть обмінюватися
Моніторинг за участю є спільним процесом збору та аналізу ресурсами підземних вод. Після семінару учасники матимуть
даних, передачі результатів, покликаний ідентифікувати та можливість відігравати активну роль у мережі людей GGMN і
вирішувати проблеми разом. Цей процес не тільки підвищує продовжувати використовувати інтерактивний портал GGMN.
даних та інформації, але й довіру та

достовірність

взаєморозуміння, необхідні для міжнародноЇ співпраці у водній
сфері. Підхід до участі є нагальним питанням, коли йдеться про
стратегії

управління

транскордонними

водоносними

горизонтами. Національні мережі моніторингу грунтових вод
відіграють

ключову

водоносними

роль

в

горизонтами.

управлінні

транскордонними

Підключення

національних,

регіональних і глобальних мереж – це перший крок до
транскордонного управління водними ресурсами. У цих рамках
GGMN намагається сприяти гармонізації інформації про

ПОШИРЕННЯ ТА ПАРТНЕРСТВО
GGMN діє згідно з принципів Всесвітньої Метеорологічної

Глобальна Система Спостережень за Кліматом (GCOS) та

Організації (WMO) та ЮНЕСКО з метою заохочення широкого

проект з Підземних Ресурсів і Клімату (GRAPHIC).

використання

гідрологічних

даних

для

національних,

регіональних та глобальних досліджень. Членам та іншим
постачальникам даних пропонується внести свій внесок до
GGMN, контролю якості даних щодо підземних вод. Простота
застосування та чітка інформація про володіння даними
(залишається

у

постачальника)

забезпечують

необхідну

підтримку та залученність глобальної спільноти підземних вод
до Програми GGMN.
Програмне забезпечення регулярно оновлюється для кращого
обслуговування спільноти GGMN. Крім того, програма GGMN
вбудована в додаткові ініціативи та глобальні програми, такі
як Група з Спостереження за Землею (ГЕО), Глобальна
Наземна Мережа Гідрології (GTN-H),

IGRAC

вивчає

можливість

використання

дистанційного

зондування для моніторингу зміни глобальних ресурсів
підземних вод. Дані дистанційного зондування доповнять
інформацію

до

in-situ

спостережень,

що

вводяться

регіональними експертами. Таким чином, GGMN посилює
співпрацю з спільнотами дистанційного зондування та
глобального моделювання..
Довгострокова

амбіція

GGMN

полягає

в

тому,

щоб

забезпечити онлайн-огляд глобальних змін підземних вод.
Якщо ви бажаєте скористатися програмою GGMN, або
зробити свій внесок до бази даних підземних вод, будь ласка,
зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

IGRAC
Westvest 7
2611 AX Delft
The Netherlands
www.un-igrac.org
info@un-igrac.org

