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Кoрaлoвi рифи грають одну з найважливіших рoлей 

у збереженнi морського бioрiзнoмaнiття i є місцем 

існування приблизно чверті всіх морських видів.  

Нa жаль, рифи по всьoму свiту схильні дo бaгaтьoх 

ризикiв, щo нaрaжaє на небезпеку види кoрaлiв i мoже 

призвести дo їх знебaрвлення (іншими словами – їх 

загибелі). В силу того, що корали слугують домівкою для 

мільйонів видів тварин в океані, наслідки висвітлення 

коралів можуть бути катастрофічними для природи.  

Задля ефективної боротьби з цим явищем доцільно 

розробляти сучасні методики дослідження середовища 

коралових рифів, що здатні підвищити ефективність 

визначення місць потенційно сприятливих для висвітлення 

коралів за допомогою вокселів (тривимірних пікселів). На 

рис.1 наведено представлення вокселів. 

 
Рис. 1 – Представлення вокселів 

 

В рамках дослідження пропонується методика 

візуалізації та вивчення процесу вицвітання коралових 



рифів, яка полягає у визначенні осередків, що схильні до 

найбільшого ризику вицвітання за допомогою вокселів. 

Схема розробленої методики наведена на рис. 2. 

 
Рис.2 – Схема методики візуалізації та вивчення процесу 

вицвітання коралових рифів за допомогою вокселів 

 

Джерелом даних було використано файл EMU. В 

якості програмного забезпечення був використаний 

програмний продукт ArcGis Pro. Визначення областей 

вицвітання коралових рифів за допомогою вокселів 

базується на аналізі змінних солоності та температури води. 

Результат застосування методики представлено на рис. 3. 



 
Рис.3 – Результат застосування методики 

 

Розроблена методика дозволяє в подальшому 

зменшити кількість вицвітання коралових рифів. Для 

припинення їх убутку та підтримки життєздатності 

коралових рифів зараз і в майбутньому необхідно вживати 

термінових заходів щодо боротьби зі зміною клімату. 
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