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АБРЕВІАТУРИ І СКОРОЧЕННЯ

АБЕІ – автоматизований банк екологічної інформації
АІС – автоматизована інформаційна система
АІСМЗР – автоматизована інформаційна система монітори-

нгу земельних ресурсів
АЕС – атомна електрична станція
БНіП – будівельні норми і правила
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ВРМ– вторинні матеріальні ресурси
ГДВ – гранично допустимий викид
ГДК – гранично допустима концентрація
ГДЕН – гранично допустиме екологічне навантаження
ГДР – гранично допустимий рівень
ГДС – гранично допустимий скид
ГЕС – гідравлічна електрична станція
ГІС – геоінформаційна система
GAW – Global Atmosphere Watch
ДЛГО – державне лісогосподарське об’єднання
ЕДК – екологічно допустима концентрація
ЕДН – екологічно допустиме навантаження
ІЗА – індекс забруднення атмосфери
ІЗВ – індекс забруднення води
КОЕН – координаційний орган екологічного нормування
КМІО – коефіцієнт можливого інгаляційного отруєння
ЛД – летальна доза
ЛПЗ – лімітуючий показник забрудненості
МАГАТЕ – Міжнародна Агенція з атомної енергетики
МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій України
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я України
МСОП – Міжнародний Союз охорони природи та природ-

них ресурсів
НКАУ – національне космічне агентство України
НПС – навколишнє природне середовище
НС – навколишнє середовище
ОГД - об’єкт господарської діяльності
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ОНПС – Охорона навколишнього природного середовища
ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина
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ПФУ – повітрянофільтруюча установка
ПХБО – поліхлоровані біфеніли органічні
ПХТ – поліхлоровані тетрофеніли
РВПР – раціональне використання природних ресурсів
СЕМ – система екологічного моніторингу
СЕС – санітарно – епідеміологічна служба
СОЗ – стійкі органічні забруднювачі
ТДК– тимчасово допустима концентрація
УкрНДгірліс – Український науково – дослідній інститут

лісового господарства і агролісомеліорації
УЛГ – управління лісового господарства
ФАР – фотосинтетично-активна радіація
ЦКЕМ – центр комплексного екологічного моніторингу
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електрична станція
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,

науки і культури.
ЯРМ – ядерний магнітний резонанс
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЕЛИЧИНИ Й ОДИНИЦІ
 МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ (СІ)

Довжина – м (метр)
Маса – кг (кілограм)
Час – с (секунда)
Тиск –Па (Паскаль)
Енергія , кількість теплоти – Дж (Джоуль)
Площа – м2 (квадратний метр)
Об`ємність – м3 (метр кубічний)
Об’єм повітря – нм3 (нормальний кубічний метр)
Кількість речовини – моль
Термодинамічна температура Кельвіна – К (Кельвін)
Сила світла – кд (кандела)
ГДК для повітря – мг/нм3 (міліграм на нормальний  кубіч-

ний метр)
ГДК для води – мг/дм3 (мг/л), для ґрунту – мг/кг, для харчо-

вих продуктів – мг/кг
Швидкість – м/с (метр за секунду)
Об’ємна швидкість – м3/с (кубічних метрів на секунду)
ГДВ – г/с (т /рік)
ГДС – (г/год, т/рік)
Витрата води – м3/с (кубічних метрів за секунду)
Турбулентна дифузія – м2/с (квадратний метр в секунду)
Прискорення сили тяжіння – 9,81м/с2 (метр за секунду в

квадраті)
Одиниця потужності еквівалентної дози радіаційного ви-

промінювання – Зв (Зіверт).



6

НАЗВА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Елементи Назви

Символ № Рекомендовані Традиційні, історичні Латинські
Ас 89 Актиній Актиній Actinium
Ag 47 Аргентум Срібло Argentum
Al 13 Алюміній Алюміній Aluminium
As 33 Арсен Миш’як Arsenicum
At 85 Астат Астатин Astatium
Au 79 Аурум, Аур Золото Aurum
B 5 Бор Бор Borum
Ba 56 Барій Барій Barium
Be 4 Берилій Берилій Beryllium
Bi 83 Бісмут Вісмут Bicmuthum
Br 35 Бром Бром Bromum
C 6 Карбон Вуглець Cacboneum
Ca 20 Кальцій Кальцій Calcium
Cd 48 Кадмій Кадмій Cadmium
Cl 17 Хлор Хлор Chlorum
Co 27 Кобальт Кобальт Cobaltum
Cu 29 Купрум, Купр Мідь Cuprum
F 9 Флюор, Флуор Фтор Fluorum
Fe 28 Ферум, Фер Залізо Ferrum
H 1 Гідроген Гідроген, водень Hydrogenium
Hg 80 Меркурій Ртуть, Mercurius,
J 53 Іод Йод Jodum
K 19 Калій Калій Kalium
Li 3 Літій Літій Litium
Mg 12 Магній Магній Magnium
Mn 25 Манган Марганець Manganum
N 7 Нітроген, Нітр Азот Nitrogeniym
Na 11 Натрій Натрій Natrium
O 8 Оксиген Кисень Oxygenium
P 15 Фосфор Фосфор Phosphorus
Pb 82 Плюмбум Свинець Plumbum
Pt 78 Платина Платина Platinium
S 16 Сульфур, Сулфур Сірка Sulfur
Sb 51 Стибій Сурма Stibium
Sc 21 Скандій Скандій Scandium
Sn 50 Станум, Стан Цина, Олово Stanum
Sr 38 Стронцій Стронцій Stroncium
Ta 73 Тантал Тантал Tantalum
Te 52 Телур Телур Tellurium
Tl 81 Талій Талій Thallium
Ti 22 Титан, Тітан Титан Titanium
U 92 Уран Уран Uranium

Unp 105 Унілпентій Нільсборій Unnilpentium
Unq 104 Унілквадій Курчатовій Unnilqvadium
Zn 30 Цинк Цинк Zincum
Zr 40 Цирконій Цирконій Zirconium
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ПЕРЕДМОВА

До найбільш актуальних проблем сьогодення, що торка-
ються кожного мешканця планети, та від яких залежить майбут-
нє людства, слід відзначити екологічні проблеми — раціональ-
ного використання природних ресурсів, гармонізації взаємин
людини і природи, охорони навколишнього середовища. В про-
цесі своєї життєдіяльності людство намагається брати від при-
роди якомога більше, не рахуючись з її потенційними можливо-
стями. Це призводить до порушення динамічної рівноваги, а не
рідко до незворотних процесів й до деградації навколишнього
середовища.  Вихід з такого становища можна знайти тільки у
збалансованому, науково обґрунтованому використанні можли-
востей довкілля.

Навчальна дисципліна «Моніторинг довкілля» забезпечує
формування цілісних знань майбутнього фахівця-еколога на рі-
вні бакалавра у галузі, що є однією з найважливіших складових
державної політики будь-якої країни, а саме:

•  здійснення системи моніторингу довкілля, пріоритетами
функціонування якої є захист життєво важливих екологічних
інтересів людини і суспільства в цілому;

•  збереження природних екосистем;
•  відвернення  кризових змін екологічного стану різних

компонентів довкілля;
•  запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.
У процесі навчання формуються знання та вміння, необхід-

ні майбутньому фахівцеві для роботи в регіональних і навчаль-
них природоохоронних службах України, в регіонах, де екологі-
чна ситуація залишається вкрай складною, навантаження на
природне середовище зростає, а забруднення і виснаження при-
родних ресурсів продовжує загрожувати здоров’ю населення,
екологічній безпеці та економічній стабільності держави.

Студенти повинні оволодіти: прийомами і способами аналі-
зу картографічного зображення, методами створення карт, зок-
рема екологічних, а також елементами науково-дослідної робо-
ти, яка є невід’ємною складовою навчального процесу з самого
початку його здійснення.

Дисципліна «Моніторинг довкілля» здійснює підготовку до
формування знань з ряду інших нормативних дисциплін та
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практично з усіх вибіркових дисциплін, при вивченні яких не-
обхідно аналізувати та оцінювати рівень антропогенного наван-
таження на природне середовище, ступінь ризику забруднень
оточуючого середовища та порушення механізмів функціону-
вання геосистем, вимірювання параметрів, моделювання та про-
гнозування екологічного стану довкілля.

Основною метою навчальної дисципліни є формування у
майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних на-
вичок у галузі одержання інформації щодо поточного стану різ-
них компонентів довкілля (поверхневих, підземних питних вод,
атмосферного повітря, ґрунтів тощо), оцінки рівнів шкідливого
впливу на них техногенних навантажень, прогнозування стану
довкілля на перспективу, розробки науково обґрунтованих ре-
комендацій для проведення природоохоронних заходів та їх
представлення в картографічному вигляді.

Мета підручника -– ознайомити майбутнього фахівця-
еколога з:

• передумовами створення моніторингу довкілля;
• джерелами і факторами антропогенного впливу на приро-

дне середовище;
• основним завданням та принципами функціонування сис-

теми моніторингу навколишнього природного середовища;
• методами і засобами вимірювання параметрів навколиш-

нього середовища;
• картографічними методами в екологічному моніторингу

довкілля.
Основу підручника складають основні фундаментальні  ди-

сциплін, що читаються студентам-екологам: «Моніторинг до-
вкілля», «Моделювання та прогнозування стану об’єктів довкіл-
ля», «Картографія в екології». Всі перераховані дисципліни
складають логічну і цілісну основу власне фундаментальної
екологічної дисципліни «Моніторинг довкілля». Це дозволяє
системно вивчити весь курс і оволодіти в повній мірі методоло-
гією здійснення моніторингу навколишнього природного сере-
довища.

Автори дякують рецензентам: доктору технічних наук,
професору, завідувачу кафедри хімічної інженерії та промисло-
вої екології Національного університету «Львівська політехні-
ка» Мальованому М.С., доктору економічних наук, професору
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Житомирського державного технологічного університету Дани-
лку В.К. та кандидату сільськогосподарських наук, доценту, ди-
ректору НДІ регіональних проблем Житомирського національ-
ного агроекологічного університету Дідух М.І., за слушні за-
уваження та поради, спрямовані на поліпшення підручника.
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ВСТУП

За довгі роки еволюційного розвитку в біосфері Землі скла-
лася стійка динамічна рівновага, яка характеризується віднос-
ною стійкістю екологічних систем зокрема та біосфери загалом.
Стійкість екосистем залежить від біологічного різноманіття.
Чим воно більше, тим стійкіші екосистеми.

Згідно з законом внутрішньої динамічної рівноваги, речо-
вина, енергія, інформація, динамічні якості окремих природних
систем та їх ієрархії тісно пов’язані між собою так, що будь-яка
зміна одного з показників неминуче призводить до функціона-
льно-структурних змін інших, однак при цьому зберігаються
загальні якості системи – речовинно-енергетичні, інформаційні
та динамічні. У природі, в процесі еволюційного розвитку, від-
бувається безперервна зміна внаслідок вимирання як окремих
особин, так і цілих видів. На зміну приходять інші – більш при-
стосовані до умов існування. При цьому видове різноманіття
зростає, а отже, підвищується і стійкість екосистем.

Надзвичайно стрімкий розвиток науково-технічного про-
гресу на планеті зумовив небувалі темпи зростання обсягів ви-
робництва та споживання природних ресурсів, нагромадження
відходів виробництва і споживання, суттєве забруднення атмос-
фери, гідросфери й літосфери. Процеси антропогенного впливу,
що спостерігаються останнім часом, стали настільки грандіоз-
ними і відбуваються так інтенсивно, що природа часто не здатна
відновлювати динамічну рівновагу. Не виключено, що подальше
збільшення антропогенного впливу може спричинити незворот-
ні катастрофічні зміни.

У багатьох екосистемах концентрація шкідливих речовин у
воді, повітрі й ґрунті перевищує норми Всесвітньої Організації
охорони здоров’я (ВООЗ). Внаслідок інтенсивної антропогенної
діяльності порушена природна збалансованість біосферних про-
цесів. Якщо на ранніх етапах розвитку людського суспільства
потенціал природи був достатній для компенсації антропогенно-
го тиску, то нині він майже вичерпав себе. Відбуваються нега-
тивні зміни в екосистемах та біосфері в цілому. Спостерігається
зникнення видів рослин і тварин, виникнення тяжких хвороб у
людей, в результаті глобального потепління внаслідок значного
надходження тепличних газів в атмосферне повітря, небувалого
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забруднення прісних вод для пиття тощо. Катастрофічно змен-
шуються врожаї сільськогосподарських культур. Люди помира-
ють від голоду й спраги.  На Землі щодоби зникає кілька видів
рослин і тварин. Як свідчать дослідження вчених, техногенні
втрати видів перевищують природні темпи їх елімінації у 100-
1000 разів. Очікують, що у найближчі 50-100 років може бути
втрачено близько 50% сучасного видового різноманіття. Отже, в
біосфері Землі розвивається глобальна екологічна криза. І осно-
вною причиною цього процесу є катастрофічні темпи зростання
чисельності населення.

Перед людською спільнотою постала необхідність узгоджу-
вати свою діяльність з фундаментальними законами розвитку
природи та збереження життя на Землі. Подолання екологічних
проблем, розробка глобальної стратегії економічної безпеки й
стійкого розвитку раціонального природокористування ґрунту-
ються на науковій концепції екологічної безпеки взагалі, та мо-
ніторингу довкілля зокрема. Остання забезпечує регулярну оці-
нку й прогнозування екологічного стану навколишнього середо-
вища та умов функціонування екосистем й біосфери в цілому.
Екологічний моніторинг довкілля запроваджений наприкінці 60-
х років. Провідні фахівці та вчені усвідомили, що необхідно
скоординувати зусилля з метою збирання, збереження й аналі-
тичного опрацювання  даних про стан навколишнього середо-
вища для запобігання негативних наслідків у біосфері (конфере-
нція з навколишнього середовища під егідою ООН, Стокгольм-
1972).

Екологічний моніторинг – комплексна науково-
інформаційна система спостережень, оцінка й прогнозування
змін навколишнього середовища живих організмів під впливом
антропогенних факторів. Він дозволяє оцінити рівень забруд-
нення довкілля й джерела викидів, а також визначальні фактори
забруднення екосистем й запропонувати охоронні заходи та
слідкувати за їх виконанням.

Вирішення складних завдань моніторингу передбачає під-
готовку висококваліфікованих екологічно свідомих фахівців.
Останні мають бути озброєні науковим поглядом на вирішення
проблем раціонального природокористування та екологічної
безпеки навколишнього природного середовища. Кожний май-
бутній спеціаліст повинен володіти:
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·обґрунтованими принципами й методами раціонального
використання природних ресурсів;

·фундаментальними екологічними знаннями й практични-
ми навичками, спрямованих на засвоєння сучасних концепцій
здійснення моніторингу довкілля на локальному, регіональному
та глобальному рівнях;

·навичками здобування інформації про поточний екологіч-
ний стан різних компонентів навколишнього середовища, про
облік об’єктів негативного впливу та оцінки їхнього шкідливого
впливу;

·навичками розроблення рекомендацій для проведення
природоохоронних заходів.

У підручнику узагальнено найголовніші положення сучас-
ної методології моніторингу та охорони довкілля. На основі сис-
темно-структурного підходу здійснюється комплексний науко-
во-інформаційний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу
довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих і підзем-
них вод, ґрунтів, радіоактивно забруднених лісових екосистем,
меліорованих земель тощо. Велика увага приділена біологічно-
му моніторингу й біоіндикації. Певною мірою розглядаються
створення та функціонування державної системи моніторингу
України, геоінформаційні системи й технології як ефективні за-
соби збирання й аналізу просторової інформації з можливістю її
використання для екологічного управління на локальному, регі-
ональному, національному та глобальному рівнях. Ґрунтовно
розглянуто питання вимірювання параметрів, моделювання та
прогнозування стану об'єктів довкілля й картографії в екології.

Підручник розрахований на поглиблену ґрунтовну підгото-
вку студентів,  які навчаються за екологічним напрямом.  Він
може стати в нагоді для викладачів, аспірантів та фахівців різ-
них галузей, які займаються екологічною діяльністю.
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Частина 1
МОНІТОРИНГ – БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ДОВКІЛЛЯ

Системи моніторингу є ліками
від безумства, тим механізмом, який
допоможе запобігти сповзанню
людства до катастрофи.

В.Ф. Крапівін

Розділ 1. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ
ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ

Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

Розділ 3. МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА
ВПЛИВОМ НА ДОВКІЛЛЯ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Розділ 4. МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА ОЦІНКИ СТАНУ
СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ
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Розділ 1
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ

ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГУ

1.1. Предмет моніторингу довкілля
Зміни у навколишньому середовищі відбуваються під впли-

вом природних, та зумовлених діяльністю людини біосферних
факторів. Пізнання цих змін неможливе без виокремлення ан-
тропогенних процесів на фоні природних. Для цього й організо-
вують спеціальні спостереження за різноманітними параметра-
ми біосфери, які змінюються внаслідок антропогенної діяльнос-
ті. Саме спостереження за довкіллям, оцінювання його фактич-
ного стану та прогнозування його розвитку на майбутнє – ста-
новлять сутність моніторингу.

Моніторинг (анг. monitoring, від лат. мonitor – той, що кон-
тролює,  попереджує).  За міжнародним стандартом (СТ ІSО
4225-80), моніторинг – це багаторазове вимірювання для спо-
стереження за змінами будь-якого параметра в певному проміж-
ку часу; система довготривалих спостережень, оцінювання, кон-
тролювання і прогнозування стану і зміни об’єктів.

Цей термін було запропоновано у 1972 р. напередодні про-
ведення Стокгольмської конференції ООН з навколишнього се-
редовища на противагу (або на доповнення) до терміну “конт-
роль”. Крім спостережень і отримання інформації, моніторинг
передбачає і елементи активних дій, таких як: оцінювання, про-
гнозування, розробка природоохоронних рекомендацій.

Моніторинг довкілля ґрунтується на загальних екологічних
законах і взаємодіє з природничими, географічними та техніч-
ними науками.

Завдання моніторингу полягає:
· у постановці і  підготовці  теоретичних засад практич-

ного розв’язання проблем організації спостережень;
· науковому обґрунтуванні складу, структури мережі й

методів спостережень за природними фоном та явищами, плане-
тарними процесами, рівнем забруднення середовищ, станом біо-
ти (сукупності живих організмів, що населяють певний район у
певний проміжок часу);

· фізичними параметрами біосфери;
· виборі методів, методик оцінювання і прогнозування
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стану довкілля;
· розробленні рекомендацій щодо управління станом

складових біосфери.
Мета моніторингу довкілля – обґрунтування перспектив та

удосконалення системи екологічного моніторингу навколиш-
нього середовища, оцінювання фактичного і прогнозованого
його стану; попередження про зниження біорізноманіття екоси-
стем, порушення екологічної рівноваги у довкіллі, погіршення
умов життєдіяльності людей, попередження цих негативних на-
слідків.

Предметом моніторингу довкілля є організація і функціо-
нування системи моніторингу, оцінка та прогнозування стану
екологічних систем і їх елементів, біосфери та характеру впливу
на них природних й антропогенних факторів.

Об’єктами моніторингу довкілля, залежно від рівня та мети
досліджень, можуть бути навколишнє середовище, його елемен-
ти (атмосферне повітря, поверхневі та підземні води, ґрунтовий
і рослинний покриви, екосистеми, їх абіотичні і біотичні скла-
дові, біосфера) і джерела впливу на довкілля тощо.

Моніторинг довкілля використовує загальнонауковий метод
досліджень, такі як аналіз та синтез, сходження від конкретного
до абстрактного, узагальнення, математична і статистична обро-
бка інформації. Разом з тим, моніторинг довкілля розробляє вла-
сні методи аналізу, прогнозування стану екологічних систем і
процесів, що в них відбуваються. На підставі дослідження
зв’язків між процесами і складовими екосистем, впливу на них
природних та антропогенних факторів моніторинг з’ясовує спі-
льні закономірності функціонування, а також особливості стану
екосистем, компонентів біосфери на різних просторово-
територіальних рівнях. Ця наука забезпечує здобуття нових
знань про навколишнє середовище з використанням методів
оцінювання і прогнозування стану його елементів, розкриває їх
взаємозв’язки і взаємовпливи.
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1.2. Стислий історичний нарис розвитку моніторингу
Виникнення й розвиток спостережень за навколишнім при-

родним середовищем має давню передісторію і їх витоки сяга-
ють глибокої давнини.  Ще на світанку розвитку Homo  sapiens
(людини розумної) виникла потреба в пізнанні довкілля. Необ-
хідно було забезпечувати, передусім, власні потреби в харчу-
ванні та житлі.  Близько 500 тис.  років тому наші далекі предки
накопичили вже багато знань про їжу, яку вони добували мис-
ливством та збиральництвом.

Приблизно 150 тис. років тому люди навчилися добувати
вогонь, облаштовувати примітивні житла, опанували способи
захисту від ворогів і негоди. З 8-го тисячоліття до н.е. в Азії по-
чинають практикувати різні методи обробітку землі й вирощу-
вання сільськогосподарських культур. Тому люди перейшли до
осілого способу життя. Це потребувало більш глибоких спосте-
режень за кліматом,  уміння передбачати зміну пір року і стан
погоди. На основі набутих знань з’явилися рекомендації хлібо-
робам щодо застосування зрошення та інших технологій в зем-
леробстві.

Перші спроби впорядкувати процес пізнання природи на
науковій основі з’являються вже в епоху ранніх цивілізацій Ме-
жиріччя, Єгипту та Китаю. Найбільшого прогресу розвиток нау-
кових уявлень про дійсність досяг в епоху античності (VIII ст..
до н.е. – V ст.. н.е.). Так, древні греки сформулювали перші уяв-
лення про процеси і явища в атмосфері Землі. Виникнення вітрів
і зв’язок їх з погодою, походження хмар і опадів, зокрема й гра-
ду, здійснення колообігу води та атмосферних явищ спробував
пояснити Аристотель (384-322 рр. до н.е.) у своїй книзі «Метео-
рологіка». Гіппократ (460-370 рр. до н.е.) розглядав вплив на-
вколишнього середовища на здоров’я людини у своєму трактаті
«Про повітря, воду і місцевість» (прибл. 390 р. до н.е.).

У працях  великого вченого-енциклопедиста Аристотеля та
його учня Теофраста Ерезійського (371-280 рр. до н.е.) є опис
багатьох видів тварин,  та наведено відомості про своєрідність
рослин у різних умовах, залежність їхнього росту від типу ґрун-
тів і клімату. Він володів методами прогнозу погоди. У «Книзі
ознак» він навів 80 ознак дощу, 45 ознак вітру, 50 ознак шторму
й 24 ознаки гарної погоди.

Вивчення середовища проживання і взаємовідносин люди-
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ни й природи, розпочате давньогрецькими вченими, було про-
довжене в епоху розвитку Стародавнього Риму. Римський при-
родознавець Пліній Старший склав 37-томний твір «Природна
історія», де навів відомості з астрономії, географії, етнографії,
метеорології, зоології та ботаніки.

В епоху Відродження особливого розвитку набули роботи
перших систематиків А. Цезальпіна (1519-1603рр.), Д.Рея (1627-
1705рр.), Ж. Турнефора (1656-1708 рр.) та інших про залежність
рослин від умов проростання, обробітку, про місця їх поширен-
ня. Починаючи з кінця середньовіччя і початку епохи відро-
дження з’явився цілий ряд нових, прогресивних відкриттів і ви-
находів. Були розроблені і сконструйовані прилади та інструме-
нти для вимірювання параметрів і властивостей атмосфери, во-
ди. Нові можливості спостережень за атмосферними процесами
виникли в зв’язку з винаходами перших метеорологічних при-
ладів: термометра і барометра, які послужили початкові інстру-
ментальних метеорологічних спостережень, що вже з початку
XVIII ст. стали набувати наукового характеру. Це дало підставу
для організації постійних спостережень за природними проце-
сами, що відбуваються в атмосфері і гідросфері.

Величезне значення для господарської діяльності людини
має передбачення погоди. До розвитку метеорології передба-
чення погоди будувалось винятково на народних прикметах.
Організація спостережень на мережі метеостанцій дозволила
одержати дані про погоду на великій території. Поява телеграф-
ного зв’язку дала поштовх у розвиток синоптичної метеорології.
У працях XVIII ст. С. П. Крашенинникова, І. І. Лепьохіна,
П.С.Палласа та інших російських географів і натуралістів ви-
вчалися впливи на взаємопов’язані зміни клімату, рослинного й
тваринного світу.

Видатною подією XVIII ст. стала поява еволюційного вчен-
ня французького природодослідника Жана Батіста Ламарка
(1744-1829рр.), згідно з якою головною причиною розвитку ор-
ганізмів від нижчих форм до вищих є притаманне живій природі
прагнення до вдосконалення організації, а також вплив різних
зовнішніх умов. Зміна зовнішніх умов спричинює зміни потреб
організмів.

З появою на початку XIX ст. біогеографії екологічне мис-
лення набуває подальшого розвитку. Цьому сприяють праці
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О.Гумбольдта з географії рослин (1870), К. Глогера про зміни
птахів під впливом клімату (1833). О. Декандоль детально опи-
сав вплив окремих факторів середовища на рослини. В працях
цих вчених просліджувався чіткий зв’язок щодо впливу кліма-
тичних умов на різноманіття рослинного і тваринного світів.
Зрозуміло, що клімат суттєво впливає на всі сфери людської ді-
яльності й на саму людину. Отже, це були перші спроби систем-
ного підходу до вивчення впливу навколишнього середовища на
антропогенну діяльність, яка спочатку була незначною й не ма-
ла вирішального впливу на оточення.

Проте, з надзвичайно високими темпами науково-
технічного прогресу, індустріалізації промисловості й сільсько-
господарського виробництва відмічаються небувалі надзвичай-
но високі темпи зростання чисельності населення на планеті.
Такими же стрімкими темпами відбувається зростання людсь-
ких потреб та споживання природних ресурсів. Суттєво зростає
антропогенний тиск на біосферу. У природі з’являються випад-
ки, коли внаслідок антропогенного впливу руйнуються окремі
екосистеми, що не здатні повернутися до початкового рівноваж-
ного стану. Це викликає тривогу у людського суспільства, оскі-
льки подальше катастрофічне збільшення антропогенного тиску
на довкілля може призвести до катастрофічної екологічної кри-
зи, а можливо й до колапсу, коли може зникнути саме життя на
планеті Земля.  Саме перед цією загрозою людство було виму-
шене перейти до системних науково-інформаційних спостере-
жень антропогенного  впливу на природу та її зміни. З метою
виокремлення антропогенних змін навколишнього середовища
на фоні природних, виникла необхідність організації спеціаль-
них системних спостережень за змінами екологічного стану біо-
сфери, тобто створення системи моніторингу довкілля.

У нашій країні контроль за станом навколишнього середо-
вища почав здійснюватись в 30-ті роки ХХ століття на декількох
водних об’єктах, на яких здійснювалися спостереження за об-
меженою кількістю інгредієнтів (головні йони й біогенні елеме-
нти).

Вперше спостереження за чистотою повітря та рівнем вміс-
ту в ньому діоксиду вуглецю були організовані на вугільних ко-
пальнях Великобританії та Бельгії понад 100 років тому.

У 50-х рр. в системі гідрометеослужби поряд із гідрометео-
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рологічними спостереженнями були розпочаті роботи за радіо-
активним контролем забруднення природного середовища, а з
1963 р. – за забрудненням повітря й водних об'єктів.

Екологічний моніторинг довкілля як комплексна науково-
інформаційна система спостережень, оцінки й прогнозування
змін стану навколишнього середовища виник у другій половині
XX ст. На початку 70-х років XX ст. було обґрунтовано альтер-
нативні концепції моніторингу довкілля як сфери наукового
знання й практичної діяльності.

У 1972 р. була організована загальнодержавна служба спо-
стереження та контролю за забрудненням природного середо-
вища. У структурному відношенні загальнодержавна служба
спостережень і контролю за рівнем забруднення природного се-
редовища складалась з підсистем спостережень та контролю за-
бруднення атмосферного повітря, вод суші, морів і океанів, ґру-
нтів, а також фонового забруднення різних середовищ (біосфе-
ри, заповідників), регіональних і базових станцій.

Загальнодержавна служба спостережень і контролю вико-
нує такі завдання:

1) спостереження й контроль за рівнем забруднення атмос-
фери, водних об'єктів і ґрунтів за їх фізичними, хімічними і гід-
робіологічними (для водних об'єктів) характеристиками;

2) виявлення джерел забруднення;
3)  оцінювання ефективності заходів щодо захисту від за-

бруднення об'єктів навколишнього середовища;
4) забезпечення зацікавлених організацій оперативною і

режимною інформацією про зміну або можливість зміни рівня
забруднення об'єктів під впливом господарської діяльності і гід-
рометеорологічних умов.

Першочергова увага в системі моніторингу довкілля нада-
ється спостереженням за антропогенними змінами у природі.
Моніторинг є дієвим засобом природоохоронної політики дер-
жави лише за умови оперативного та регулярного надходження
екологічної інформації до відповідних управлінських структур і
громадськості.
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1.3. Основні напрямки моніторингу
Моніторинг довкілля складається з наступних основних на-

прямків:
· спостереження за факторами дії на НПС і стану середо-

вища;
· оцінки фактичного стану природного середовища;
· прогнозування стану НПС і його оцінка.
До основних завдань моніторингу належать:
· спостереження  стану біосфери, оцінка й прогноз зміни

її стану;
· визначення ступеня антропогенної дії на НПС;
· виявлення факторів та джерел забруднення НПС;
· виявлення критичних та екстремальних ситуацій.
Ці завдання формують структуру моніторингу. При визна-

ченні структури антропогенних змін її розбивають на блоки:
· спостереження;
· оцінка фактичного стану;
· прогноз стану;
· оцінка прогнозного стану.
На рис. 1.1. зображена блок-схема системи моніторингу.

Блоки “Спостереження ” й “Прогноз стану ” тісно пов’язані між
собою. Це пояснюється тим, що прогнозування змін довкілля
можливе лише за наявності достатньої репрезентивної інформа-
ції про його фактичний стан (прямий зв’язок). Прогнозування, з
одного боку, передбачає знання закономірностей змін природ-
ного середовища, наявність схеми і можливостей чисельного
розрахунку, а з другого боку, спрямованість прогнозу в значній
мірі повинна визначати структуру і склад спостережень (зворот-
ній зв’язок).

Дані, які характеризують стан природного середовища,
отримані в результаті спостережень або прогнозу, повинні оці-
нюватися в залежності від того, в якій сфері людської діяльності
вони використовуються. Оцінка передбачає, з одного боку, ви-
значення збитків від впливу, з другого ––  вибір оптимальних
умов для людської діяльності, визначення існуючих екологічних
резервів. При такій оцінці передбачається знання допустимих
навантажень на НПС.
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Рис. 1.1. Блок-схема системи моніторингу

Інформаційна система моніторингу антропогенних змін є
складовою частиною системи управління, взаємодії людини з
НПС, оскільки інформація про існуючий стан природного сере-
довища й тенденції його зміни повинні бути покладені в основу
розробки заходів з охорони природи і враховуватися при плану-
ванні розвитку економіки. Результати оцінки існуючого й про-
гнозованого стану біосфери у свою чергу дають можливість уз-
годити вимоги до підсистеми спостережень.

Система моніторингу може включати як локальні райони,
так і земну кулю в цілому. В межах однієї держави проводиться
національний моніторинг.

1.4. Моніторинг як система спостережень за станом довкілля
При розгляді основних екологічних факторів і процесів за-

пропонована класифікація факторів дії, стану і процесів, за яки-
ми встановлюються спостереження в межах системи моніторин-
гу.  Всі спостереження згруповані в розділи,  які представлені
нижче.

Розділ А. Спостереження за локальними джерелами забруд-
нення та факторами дії.

Розділ Б. Спостереження за станом навколишнього природ-
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ного середовища.
Стан середовища –  характеризується геофізичними та фі-

зико-географічними даними.
Стан навколишнього середовища – характеризується геохі-

мічними даними про склад і характер забруднення.
Геофізичні спостереження – спостереження за природними

явищами катастрофічного характеру (вулкани, землетруси, еро-
зія, цунамі)

Геохімічні спостереження – спостереження за обігом речо-
вин,  за складом нехарактерних для біосфери домішок,  за шумо-
вим і тепловим забрудненням біосфери.

Хімічні спостереження – це спостереження за хімічним
складом атмосферних домішок природного й антропогенного
походження, опадів, поверхневих і підземних вод, ґрунту, рос-
лин та спостереження за основними шляхами розповсюдження
забруднювачів.

Розділ В. Спостереження за станом біотичної складової біо-
сфери.

Спостереження проводяться за реакцією біоти на різні фак-
тори дії. До цих спостережень належать:

· спостереження за відгуками та наслідками як окремого
організму, так і популяції й угруповання,

· спостереження за функціональними й структурними біо-
логічними ознаками.

До функціональних ознак відносять приріст біомаси за го-
дину, швидкість поглинання різних речовин рослинами чи тва-
ринами. До структурних змін відносять чисельність видів рос-
лин і тварин, загальну біомасу.

Розділ Г. Спостереження за реакцією великих систем (клі-
мату, Світового океану, біосфери).

Спостереження проводять за фізичними, хімічними і біоло-
гічними показниками. Для визначення динаміки стану біосфери
заміри повинні повторюватись через певні проміжки часу, а за
важливими показниками повинні бути безперервними.

Система спостережень може бути побудована на основі то-
чкових замірів (на станціях) або на основі площадкових зйомок
й отриманні інтегральних показників. Можливо й доцільно за-
стосовувати комбіноване використання цих принципів. Важлива
роль при організації спостережень повинна бути відведена, та-
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кож, використанню авіаційних і супутникових засобів і методів.
При аналізі результатів важливо виділити зміни стану сере-

довища, реакцію біоти на ті зміни, які виникають внаслідок ан-
тропогенного впливу. Для цього важливо знати початковий стан
середовища, стан до суттєвого втручання людини.

Цей початковий стан можливо частково відновити за ре-
зультатами спостережень, які проводились тривалий час, а та-
кож за даними аналізу складу донних відкладень, льодовикових
шарів,  кілець деревини,  що належать до періоду,  який був до
початку помітного впливу людини на навколишнє середовище.

1.5. Класифікація систем моніторингу
На початку 70-х років XX ст. було обґрунтовано альтерна-

тивні концепції моніторингу довкілля, як основні засади науко-
вого знання і практичної діяльності.

Згідно з концепцією російського геофізика Ю.  Ізраеля мо-
ніторинг довкілля – система цілеспрямованих, періодично по-
вторюваних і програмованих спостережень за одним і більше
елементами навколишнього середовища у просторі і часі.

Основними елементами складових цієї системи є спостере-
ження, оцінювання і прогнозування стану довкілля. Моніторинг
формується з певних підсистем, серед яких особливу роль віді-
грає екологічний моніторинг – виявлення і дослідження антро-
погенних змін стану абіотичних компонентів природних середо-
вищ біосфери (також враховують зміни рівнів забруднення при-
родних середовищ) і зворотної реакції екосистем на природні та
антропогенні зміни. За цією концепцією метою моніторингу є
фіксація антропогенних змін природного середовища, тому
управління його якістю не передбачено.

За переконаннями російського географа-ґрунтознавця
І.Герасимова, моніторинг довкілля – організована на різних рів-
нях система спостережень, контролювання і управління його
станом. Налагодження моніторингу довкілля, відповідно до цієї
концепції, сприяє виявленню екологічних небезпек, але усклад-
нює раціональне управління екосистемами, якщо середовище
забруднене шкідливими відходами виробництва, порушений
біотичний кругообіг і нормальне функціонування екосистеми.

Відповідно до завдань і масштабів об’єктів спостереження
І.П. Герасимов розрізняє такі основні три рівні моніторингу до-
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вкілля:
1) біоекологічний (санітарно-гігієнічний) моніторинг. Його

сутність полягає в спостереженні за станом і впливом довкілля
на здоров’я людини з метою захисту її від негативних факторів.
Головне завдання біоекологічного моніторингу – наукове обґру-
нтування зв’язку між явищами в навколишньому середовищі і
станом здоров’я людини;

2) геоекологічний (геосистемний, природно-господарсь-
кий) моніторинг. Передумовами його реалізації є геофізичні,
геохімічні, біохімічні, біологічні .спостереження за змінами
природних екосистем і перетворенням їх на природно-
антропогенне прогнозування стихійних змін навколишнього се-
редовища і явищ, які погіршують життєве середовище людей;

3) біосферний, який здійснюють шляхом спостереження за
природними процесами і явищами на рівні біосфери, а також і у
випадку  їх змін внаслідок дії антропогенних факторів і через
з’ясування глобальних змін фонових показників у природі.

Важливими елементами обґрунтованої І.П. Герасимовим
управлінської концепції моніторингу довкілля є виявлення і ко-
нтролювання екологічних небезпек.

Український вчений М. Голубець, спеціаліст у галузях бо-
таніки й екології, розглядає моніторинг довкілля як багаторівне-
ву систему спостереження, оцінювання і прогнозування стану
навколишнього середовища, розроблення науково обґрунтова-
них рекомендацій для прийняття ефективних природоохоронних
управлінських рішень і поділяє його на ієрархічні рівні.

Найвищий рівень репрезентують типи моніторингу, згрупо-
вані за територіально-просторовими параметрами контрольова-
них процесів, тобто масштабами спостережень. За цим критері-
єм вчений виокремлює: глобальний, материковий, океанічний,
міжнародний, національний, регіональний, локальний типи мо-
ніторингу довкілля. Вони, на його погляд, підпорядковані серії
моніторингу довкілля (геолого-фізична, екологічна, соціологіч-
на, техніко-економічна, медико-біологічна), в які об’єднані спо-
стереження за станом основних складових біосфери з метою ви-
явлення їх змін (рис. 1.2.).
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Рис. 1.2. Класифікація моніторингу довкілля (за М.А. Голубцем)

Дослідження реакцій абіотичної (неживої матерії) і біотич-
ної (живих організмів) складових біосфери на дію природних і
антропогенних факторів М. Голубець об’єднує у групи моніто-
рингу довкілля. Їх він розрізняє залежно від складових довкілля
(біологічна, гідрометеорологічна, біоенергетична, біогеохімічна
тощо).
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До найнижчої підсистеми належать види моніторингу до-
вкілля (ботанічний, зоологічний, гідробіологічний, мікробіоло-
гічний), сутність яких полягає у спостереженні за реакцією ор-
ганізмів на зміни, що відбуваються у біосфері. Ієрархічність по-
будови моніторингу дає змогу оцінити всі складові біосфери,
виявити і проаналізувати характерні зміни кожного функціона-
льного рівня і виробити рекомендації для управління станом
досліджуваного об’єкта.

Науковий комітет з проблем навколишнього середовища
Міжнародної ради наукових союзів (SСОРЕ) у 1972-1974 рр.
запропонував ідею глобального моніторингу. Теоретично об-
ґрунтував її американський вчений Р. Мунн, який розглядав мо-
ніторинг як систему контролю за навколишнім середовищем, що
охоплює спостереження за його станом, визначення можливих
змін і розроблення заходів з управління довкіллям.

У 1986 р. Секретаріат ООН з навколишнього середовища на
основі розробок Р. Мунна видав “Довідник з екологічного моні-
торингу”, який містить методики і програми моніторингу для
країн, що розвиваються. Запропоновані системи моніторингу
передбачають:

1) виявлення і дослідження природних ресурсів, які забез-
печують виробництво продуктів харчування (моніторинг кліма-
ту, рельєфу, ґрунтів, рослинності, популяцій);

2) дослідження природних умов (моніторинг ерозії ґрун-
тів, твердого стоку).

Важлива роль у вивченні навколишнього середовища нале-
жить космічному моніторингу (дистанційному моніторингу,
який здійснюють за допомогою оснащених вимірювальними
приладами космічних апаратів). Сутність дистанційних методів
полягає у проведенні зйомки або вимірювань без фізичного кон-
такту з об’єктом дослідження.

Моніторинг довкілля в усіх розвинутих країнах здійснюєть-
ся на основі рекомендацій ООН з урахуванням національних
особливостей. Основою національних моніторингів країн СНД є
геофізичний підхід – проведення спостережень за станом пев-
них середовищ (атмосфери, гідросфери, ґрунтів) біосфери.

В Україні у 1992 р. розпочалося розроблення і впровадь-
ження системи екологічного моніторингу відповідно до Закону
“Про охорону навколишнього природного середовища” та По-
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ложення про державний моніторинг навколишнього середови-
ща.

Ця система передбачає спостереження за довкіллям, зби-
рання, оброблення і оцінювання отриманих результатів та про-
гнозування його стану, формування відповідних баз інформації,
розроблення на їх основі науково обґрунтованих природоохо-
ронних заходів, передбачення надзвичайних ситуацій техноген-
ного, природного характеру, створення безпечних умов.

1.6. Види моніторингу на різних територіальних рівнях
Нині моніторинг довкілля складається з різних видів та ти-

пів (табл. 1.1).
Таблиця 1.1

Класифікація систем моніторингу (М.О. Клименко та ін.,
2006)

Принципи
класифікації

Існуючі або розроблювані
системи (підсистеми) моніторингу

Універсальні
системи

Глобальний моніторинг (базовий, регіональний,
імпактний рівень), включаючи фоновий і палео-
моніторинг. Державний, міждержавний, міжнарод-
ний моніторинги (моніторинг транскордонного
переносу забруднюючих речовин).

Реакція основ-
них складових
біосфери

Геофізичний моніторинг. Біологічний моніторинг
(включаючи генетичний).
Екологічний моніторинг.
Моніторинг антропогенних змін в атмосфері, гід-
росфері, ґрунті, кріосфері, біоті

Різні середо-
вища

Моніторинг джерел забруднення. Інгредієнтний
моніторинг (окремих забруднюючих речовин, ра-
діоактивних випромінювань).

Гострота й гло-
бальність про-
блеми

Моніторинг океану, моніторинг озоносфери.

Методи спо-
стережень

Моніторинг за фізичними, хімічними і біологічни-
ми показниками. Супутниковий моніторинг (дис-
танційні методи).

Системний
підхід

Медико-біологічний, екологічний, кліматичний,
біоекологічний, геоекологічний, біосферний.
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Залежно від певного територіального рівня впроваджу-
ються наступні види моніторингу (табл.1. 2.).

Таблиця 1.2

Рівні моніторингу (О.М. Клименко та ін., 2006)

Параметр Локальний Регіональний Глобальний

Площа, охоплювана
системою, км2 10 –100 103 – 106 До 107–108

Відстань між пунк-
тами відбору проб,
км

0,01–10 10–500 3000 – 5000

Періодичність до-
сліджуваних проце-
сів

Дні, місяці Роки Десятиліття,
сторіччя

Частота спостере-
жень

Хвилини,
години

Декада, мі-
сяць

2-6 разів на
рік

Кількість компонен-
тів, що спостеріга-
ються

3 –30 120 –1500 103 –106

Точність Частки ГДК До 30% Десяті част-
ки, %

Оперативність вида-
чі інформації

У реальному
масштабі
часу

Через 1−3
місяці з дня
відбору проб

Роки з дня
відбору проб

Залежно від поставленої мети потрібно здійснювати моні-
торинг компонентів біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфе-
ри), біологічний, екологічний моніторинги, моніторинг за фак-
торами впливу, моніторинг джерел забруднення і т.д.

Об’єктами спостереження можуть бути:
· окремі точки та зони, розміри яких не перевищують де-

сятків кілометрів (локальний моніторинг);
· локальні джерела підвищеної небезпеки такі як, напри-

клад, території поблизу місць поховання радіоактивних відхо-
дів, хімічні заводи (імпактний моніторинг);

· території до тисяч квадратних кілометрів (регіональний
моніторинг);

· загальносвітові процеси і явища в біосфері Землі та в її
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екосфері (глобальний моніторинг).
Об’єктний, локальний моніторинг передбачає аналіз стану

природного об’єкта на площі 10-100 км2 .
Регіональний моніторинг відслідковує джерела забруд-

нення довкілля і встановлює шляхи міграції забруднювачів  у
межах великих регіонів на площі 103 – 106км2.

Глобальний моніторингу дає оцінку стану біосфери й пара-
метри окремих її складових на площі 107-108 км2 .

Моніторинг довкілля, також включає спостереження за
джерелами та факторами антропогенного впливу, за станом
складових біосфери. При цьому спостерігають весь цикл антро-
погенного впливу від джерела впливу до окремих середовищ і
складних екологічних систем (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Класифікація моніторингу довкілля
(І.І.Дубнікова, С.П.Пушкін, 2007)

Джерела впливу бувають точкові стаціонарні (заводські
труби), точкові руху (транспорт), лінійні або площинні (стоки із
сільськогосподарських полів, розсіювання добрив).

Моніторинг факторів впливу – це моніторинг різних забру-
днювачів.

При хімічному моніторингу спостерігають дію токсичних

Моніторинг
джерел
 впливу

Джерела впливу

Фактори впливуМоніторинг
факторів
 впливу хімічні фізичні біологічні

Природні середовища

атмосфера океан

поверхня суші з
річками, озерами,

підземними
 водами

біота

Геофізичний моніторинг Біологічний
моніторинг

Моніторинг
стану

 біосфери

Кліматичний моніторинг
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речовин та радіоактивних ізотопів.
При фізичному моніторингу спостерігають фізичні параме-

три складових біосфери.
Біологічний моніторинг –  контроль стану навколишнього

природного середовища за допомогою живих організмів (біоін-
дикація).

Санітарно-гігієнічний моніторинг відслідковує стан здо-
ров’я людей під впливом навколишнього середовища.

Генетичний моніторинг –  відслідковує можливі зміни спа-
дкових ознак у різних популяцій.

Екологічний моніторингу –  спостереження за станом абіо-
тичної складової біосфери під антропогенним впливом. Екологі-
чний моніторинг, залежно від рівня системи, поділяється на біо-
екологічний, геосистемний і біосферний (організм, популяція,
геосистема, біосфера).

Багаторічні комплексні дослідження спеціально визначених
об’єктів природоохоронних зон з метою оцінювання й прогно-
зування зміни стану екосистем, віддалення від об’єктів промис-
лової та господарської діяльності, або здобуття інформації для
визначення середньостатистичного (фонового) рівня забруднен-
ня довкілля під впливом антропогенних факторів носять назву
фонового моніторинг у довкілля

Оперативний (кризовий) моніторинг – це інтенсивні спо-
стереження за природними об’єктами, джерелами техногенного
впливу, розташованими в районах екологічної напруженості в
зонах аварій та небезпечних природних явищ із шкідливими
екологічними наслідками з метою своєчасного реагування на
кризові та надзвичайні екологічні ситуації й прийняття рішень
щодо їх ліквідації.

Національний моніторинг здійснюється в межах однієї кра-
їни, а міжнародний – проводиться в інтересах кількох держав.
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?  Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Дайте загальне визначення моніторингу.
2. У чому полягає завдання моніторингу?
3. Які були перші відомості про спостереження людини за
об’єктами і явищами природи?
4. Становлення і розвиток моніторингу довкілля як науки.
5. Як класифікувати моніторинг за Ю. Ізраїлем?
6. Як класифікувати моніторинг за І.П.Герасимовим, М.А. Го-
лубцем?
7. Які основні напрямки діяльності  включає моніторинг до-
вкілля?
8. Накресліть блок-схему системи моніторингу і поясніть при-
значення окремих блоків системи, а також прямі та зворотні
зв’язки між ними.
9. Які існують спостереження за станом навколишнього при-
родного середовища?
10.  Які передбачені спостереження за реакцією великих сис-
тем?
11.  Яким чином здійснюється організація спостережень за ста-
ном довкілля?
12.  Які використовують спеціальні методи спостережень за рі-
внем забруднення довкілля?
13.  Які передбачені види моніторингу на різних територіальних
рівнях?
14.  Класифікація систем моніторингу.
15.  Які об’єкти спостереження можуть бути на різних територі-
альних рівнях?
16.  Яке місце і роль моніторингу в системі управління приро-
докористуванням?
17.  Дайте визначення екологічній інформації. Які існують ме-
тоди узагальнення інформації?
18.  Який механізм створення бази даних моніторингу довкілля?



32

Література для самопідготовки
Основна:
1. Моніторинг довкілля : підруч.  : Том.  1. / Запольський А.

К., Войцицький А. П., Пількевич І. А., Малярчук П. М., Багмет
А.  П.,  Парфенюк Г.  І.  – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобо-
ри-2006». – 408 с.

2.  Клименко М.  О.  Моніторинг довкілля :  підруч.  /  М.  О.
Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк : К.: Вид. центр «Ака-
демія», 2006. – 360с.

Додаткова:
1. Величко О. М. Екологічний моніторинг : навч. посіб. / О.

М. Величко, Д. В. Зеркалов.– К. : Наук. світ, 2001. – 250с.
2. Айкімов А. І. Екологічний моніторинг. – Х.: 2005. – 120с.
3. Герасимов И. П. Научные основы современного монито-

ринга окружающей среды. – М. : Надра, 1991. – 424с.
4. Мислива Т. М. Основи моніторингу довкілля : навч. по-

сіб. / Т. М. Мислива. М. Й. Долгілевич – Житомир: вид-во ДВНЗ
«Державний агроекологічний університет», 2007 – 376с.



33

Розділ 2
ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

2.1. Організаційні основи державної системи
 моніторингу довкілля

У 1992 році в Україні під егідою Національної Академії на-
ук та Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища почалася розробка та впровадження єдиної державної сис-
теми екологічного моніторингу – СЕМ “Україна”. Юридичною
основою для неї став Закон України “Про охорону навколиш-
нього природного середовища”, прийнятий у 1991 році (стаття
22). У 1993 році Кабінетом Міністрів України було затверджене
“Положення про державний моніторинг навколишнього середо-
вища”.

Згідно з цими документами – державний моніторинг на-
вколишнього природного середовища – це система спостережень,
збору та обробки, передавання, збереження та аналізу інформа-
ції про стан навколишнього природного середовища, прогнозу-
вання його змін та розробка науково обґрунтованих рекоменда-
цій для прийняття управлінських рішень.

Державний моніторинг здійснюють Міністерство охорони
навколишнього природного середовища, науковий комітет На-
ціональної академії наук України, Міністерство охорони здо-
ров’я, Міністерство аграрної політики, Державний комітет лісо-
вого господарства України, Міністерство житлово-
комунального господарства, Міністерство регіонального розви-
тку та будівництва, Державний комітет України з питань гідро-
метеорології, Державний комітет України по водному господар-
ству (Держкомводгосп), Державний комітет України по геології
і використанню надр, Державний комітет України по земельним
ресурсам (Держкомзем).

“Положення про державний моніторинг навколишнього се-
редовища” визначає два головних етапи створення цієї системи.

На першому етапі (1992-1995 рр.) здійснювалася інвента-
ризація та оптимізація існуючих відомчих мереж, уніфікація ме-
тодик спостережень, створювалися окремі ланки СЕМ (в першу
чергу в регіонах з найбільш напруженою екологічною ситуаці-
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єю).
Другий етап (1996-2000 рр.) передбачав створення локаль-

них, регіональних і національних центрів збору та обробки ін-
формації, розробку контрольно-вимірювальних приладів для
спостереження за станом навколишнього середовища і, зреш-
тою, впровадження системи у повному обсязі по всій території
України. Складовими частинами СЕМ “Україна” виступають
регіональні системи екологічного моніторингу (СЕМ “Полісся”,
СЕМ “Донбас”  та ін.),  які в свою чергу спираються на мережу
локальних та об’єктних систем, створюваних на обласному, ра-
йонному, господарському рівнях та при аварійних ситуаціях.
Залежно від призначення ці системи здійснюють:

· загальний (стандартний) моніторинг НПС;
· оперативний (кризовий) моніторинг НПС;
· фоновий (науковий) моніторинг НПС.
Загальний (стандартний) моніторинг НПС – оптимальні за

кількістю параметрів спостереження на пунктах, об’єднаних в
єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають змогу на
основі оцінки та прогнозування стану НПС регулярно розробля-
ти управлінські рішення на всіх рівнях.

Оперативний (кризовий) моніторинг НПС – спостереження
за спеціальними показниками на цілій мережі пунктів у реаль-
ному масштабі часу за окремими об’єктами, джерелами підви-
щеного екологічного ризику в окремих регіонах, які визначено
як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у районах
аварій зі шкідливими екологічними наслідками з метою забезпе-
чення оперативного реагування на кризові ситуації та прийняття
рішень щодо їх ліквідації, створення безпечних умов для насе-
лення.

Фоновий (науковий) моніторинг НПС – це спеціальні висо-
коточні спостереження за всіма складовими НПС,  а також за
характером, складом, колообігом та міграцією забруднюючих
речовин,  за реакцією організмів на забруднення на рівні окре-
мих популяцій, екосистем і біосфери в цілому. Фоновий (науко-
вий) моніторинг НПС здійснює:

· спостереження за станом НПС;
· аналіз стану НПС та прогнозування його змін;
· забезпечення органів державної виконавчої влади сис-
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тематичною та  оперативною інформацією про стан НС;
· розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для

прийняття управлінських рішень.
Система державного моніторингу створюється на трьох рі-

внях:
1) локальному – на території окремих об’єктів;
2) регіональному – в межах адміністративно-територі-

альних одиниць);
3) національному – на території країни вцілому.
Система державного моніторингу НПС України створюєть-

ся з дотриманням міжнародних вимог і є сумісною з аналогіч-
ними міжнародними системами. Вона базується на принципах
об’єктивності та достовірності; систематичності спостережень
за станом НПС та об’єктами впливу на нього;  багаторівневості;
узгодженні нормативного та методичного забезпечення; узго-
дженні технічного та програмного забезпечення; комплексності
в оцінці екологічної інформації; оперативності проходження
інформації між окремими ланками системи та вчасного інфор-
мування органів державної влади; відкритості екологічної інфо-
рмації для населення.

Більш детально розглянемо регіональну систему екологіч-
ного моніторингу “Полісся”, положення про яку було розробле-
но Державним управлінням екобезпеки в Рівненській області
(1994 рік).

СЕМ “Полісся” – це організаційна структура, що викорис-
товує сучасні інформаційні технології, такі, як комп’ютерні ме-
режі та банки даних.  У структурі СЕМ “Полісся”  поєднуються
кілька видів моніторингу:

· оперативно-технологічний (спостереження за станом
екологічних об’єктів з використанням стаціонарних та пересув-
них технічних засобів, включаючи авіаційні та космічні спосте-
реження);

· статистичний (непряме спостереження за об’єктами з
використанням ретроспективної та оперативної статистичної
інформації);

· аудіовідеомоніторинг (спостереження за екологічними
об’єктами з використанням аудіо та відеотехніки);

· соціологічний (проведення соціологічних досліджень
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впливу діяльності людини на стан навколишнього середовища
та на рівень екологічної культури);

· науково-публіцистичний (спостереження за екологічни-
ми проблемами шляхом вивчення наукових та публіцистичних
видань).

Основними завданнями СЕМ “Полісся” є: спостереження за
станом навколишнього природного середовища в області (міне-
ральні, органічні та біологічні ресурси, ґрунти, підземні та пове-
рхневі води, атмосферне повітря, випромінювання); спостере-
ження за транскордонним перенесенням забруднюючих речовин
в атмосфері та у водних об’єктах, аналіз стану та прогнозування
змін НПС та здоров’я населення, оцінка якості життя в регіоні.

2.2. Інформаційне забезпечення моніторингу довкілля
Загальні поняття про екологічну інформацію

Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень в галу-
зі екології та охорони навколишнього середовища велике зна-
чення має створення бази даних екологічної інформації. Еколо-
гічна інформація носить синтетичний, аналітичний та оператив-
ний характер про стан довкілля.

Синтетичний характер інформації є визначальним для
аналізу глобального антропогенного впливу на великомасштабні
екосистеми. Синтетичний характер інформації формується шля-
хом обліку обставин, що в першу чергу відносяться до охорони
навколишнього середовища і раціонального використання при-
родних ресурсів.

Аналітичний характер інформації диктується наявністю
великого обсягу різнорідних і децентралізованих даних, які по-
винні бути приведені в порівняльний вигляд.

Оперативний характер інформації формується із задач
оперативного впливу на локальні важелі деградації навколиш-
нього середовища і виконує попереджувальні функції в різних
напрямках підтримки рівноваги і охорони навколишнього сере-
довища,  відтворення її багатств і в першу чергу з позиції дбай-
ливої та раціональної витрати матеріально- і паливно-
сировинних ресурсів.

Під час збору й обробки інформації слід брати до уваги на-
ступні аспекти:

· новизну та розміщення масивів екологічної статистики;
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· інерційність носіїв інформації;
· вплив фонових та завадних факторів;
· багатоетапний збір статистичних даних і нормативних

параметрів.
Варто розрізняти первинну та вторинну інформації.
Первинна інформація накопичується та зберігається в ста-

тистичній звітності. Звітності складаються об’єктами господа-
рювання. Їх діяльність пов’язана з експлуатацією природних
ресурсів, шкідливим впливом на довкілля або здійсненням при-
родоохоронних функцій. Розробка статистичних даних ведеться
в усіх міністерствах і відомствах,  у віданні яких знаходяться
об’єкти господарювання, що звітують. В більшості форм звітно-
сті розробка зведених звітів централізована в органах державної
статистики.

Вторинна інформація з екологічних питань діяльності
об’єктів господарювання знаходиться в екологічних паспортах
цих об’єктів. Дані використовуються для комплексного аналізу
й оперативного контролю обмеженим колом підприємств, які є
основними джерелами техногенного навантаження навколиш-
нього середовища в регіоні. Процес отримання інформації може
включати як власне збір уже наявної,  так і створення нової,  до-
даткової інформації.

Вибір шляхів і методів одержання інформації, джерел ви-
значаються конкретною ситуацією. У більшості випадків доці-
льним виявляється сполучення різних методів і джерел.

В процесі інформаційного пошуку, важливо дотримуватися
наступних принципів:

· принцип адекватності джерела інформації;
· принцип обов’язкової оцінки джерела інформації;
· принцип надмірності і розумної достатності.
Інформацію про екологічний стан довкілля можна одержати

з різних джерел:
· джерела правової інформації, що інформують про пра-

вову базу основ природокористування;
· джерела науково-теоретичної інформації, що відобра-

жають здобутки знань чи діяльності у формі карт, таблиць, опи-
сів чи фізичних теорій, електронних банків даних тощо;

· джерела первинної інформації (статистична звітність);
· джерела вторинної інформації (екологічна експертиза
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та екологічні паспорти);
· додаткові джерела інформації – джерела, де інформація

отримана з інвентаризації викидів, скидів забруднюючих речо-
вин в об’єкти довкілля, кількісна оцінка викидів шкідливих ре-
човин різними видами транспорту тощо.

Успіх всієї інформаційної роботи істотно залежить від до-
стовірного балансу між принципами надмірності і розумної до-
статності.

Методи узагальнення інформації
Екологічне дослідження, як уже зазначалося, складається з

наступних етапів: збір інформації, її обробка та узагальнення.
Кожен з названих етапів має особливе значення. Останній

етап –  це та стадія роботи з екологічною інформацією,  коли зі-
браний і оброблений екологічний матеріал потребує узагаль-
нення та наочного подання. Методами наочного подання фізич-
них величин, що використовують для більш раціонального та
систематизованого викладення кількісної інформації у цифро-
вому вигляді, є статистичні таблиці та графіки, тобто табличний
і графічний методи.

Табличний метод – метод раціонального та систематизова-
ного викладення цифрової інформації. За допомогою таблиць
можна досягти наступних цілей:  систематизація цифрової інфо-
рмації; полегшення і прискорення ефекту сприйняття; інтенси-
фікація пізнавального процесу; економія місця при викладенні
інформації. В процесі обробки статистичних даних користують-
ся допустимими, робочими таблицями. Їх слід відрізняти від
допоміжних таблиць (таблиць коефіцієнтів). Статистичними
таблицями вважаються тільки ті, що містять наслідки статисти-
чного аналізу і процесів.

Графічний метод –  метод умовного зображення кількісних
і якісних властивостей дослідженого об’єкта довкілля у вигляді
крапок, ліній, стовпчиків, кругів або різноманітних фігур. Мета
графічного методу полягає у: популізації кількісної (цифрової)
інформації; забезпеченні допустимої кількості інформації; уза-
гальненні кількісної інформації.

Призначення графіків багатогранне: порівняння між собою
різних величин; характеристика складу, структури і структурних
зрушень сукупностей; з’ясування ступеня розповсюдження
явищ і ознак у просторі; виявлення хронологічних явищ і ознак;
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дослідження темпів, тенденцій, закономірностей і перспектив
розвитку явищ. За призначенням графіки поділяють на:

· аналітичні – дають можливість порівняння графічних
образів;

· ілюстративні – допомагають порівнянням геометричних
фігур показати динаміку зміни розмірів явищ;

· інформаційні – вміщують інформацію лише про об’єкти
дослідження.

Створення бази даних моніторингу довкілля
База даних екологічних спостережень є однією з відповіда-

льних складових частин будь-якого моніторингу. Вона викорис-
товується для аналізу екологічної ситуації в екосистемах та для
розробки екологічних прогнозів. Існує більш ніж столітній до-
свід створення бази даних метеорологічного і кліматичного мо-
ніторингів. База цих даних є збірником оброблених метеороло-
гічних таблиць, що вміщають усі метеорологічні величини по
усіх датах і термінах спостережень на кожній метеостанції. Нині
широкого поширення набули автоматизовані інформаційні сис-
теми (АІС)  різного призначення,  в яких в якості підсистем збе-
реження й пошуку інформації використовують інформаційні
банки.

Автоматизований банк екологічної інформації (АБЕІ) –
гібридна організаційно-технічна (людино-машинна) система, що
являє собою сукупність інформаційної бази, колективу фахівців
та комплексу програмних і технічних засобів забезпечення її
функціонування та призначена для збереження, пошуку й на-
дання інформації у вигляді, зручному для користувача.

Під інформаційною базою розуміють сховище інформації,
що створюється засобами обчислювальної техніки для накопи-
чення й використання документів, даних, програм і знань.

Користувачем (кінцевим користувачем) інформаційної бази
даних є особа (колектив), в інтересах якого в АБЕ накопичуєть-
ся і зберігається екологічна інформація, необхідна для прийнят-
тя рішень (управлінського, наукового, конструкторського харак-
теру). Комплекс програмних і технічних засобів забезпечення
функціонування АБЕІ містить у собі одну або декілька ЕОМ,
засоби передачі даних, віддалені термінали, базове і спеціальне
програмне забезпечення прикладних програм, програмні інтер-
фейси користувачів з АБЕІ та ін.
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Об’єктами збереження інформації в банку документів є
документи або факти, що беруться з документів. Метою доку-
ментального пошуку є знаходження в сховищі документів, що
відповідають запиту користувача (такі документи називаються
релевантними), і видача їх або відомостей про них. Автоматизо-
вані банки екологічних даних містять наступні складові частини:
базу даних, прикладні програми користувачів банку даних, сис-
тему керування базою даних.

Під банками екологічних знань розуміють автоматизовані
банки екологічної інформації, що мають у своєму складі інтеле-
ктуальний інтерфейс, який забезпечує безпосередню взаємодію
кінцевих користувачів з обчислювальною системою.

За результатами проведення моніторингу довкілля отриму-
ють інформацію, у тому числі:

· первинні дані, які отримають суб’єкти державної сис-
теми моніторингу в результаті спостережень;

· узагальнені дані, що стосуються певного проміжку часу
або певної території;

· індекси і комплексні показники, одержані в результаті
узагальнення за параметрами;

· оцінки стану довкілля та джерел негативного впливу на
нього;

· прогнози стану довкілля і його змін;
· науково обґрунтовані рекомендації, необхідні для при-

йняття рішень.
Відповідно до своїх функціональних завдань суб’єкти дер-

жавної системи моніторингу довкілля збирають, обробляють і
безстроково зберігають за допомогою сучасних комп’ютерних
технологій первинні дані про стан навколишнього природного
середовища та надають усім заінтересованим користувачам сис-
теми моніторингу інформацію з відповідних питань.

Склад первинної інформації суб’єктів державної системи
моніторингу довкілля

1. Міністерство екології та природних ресурсів збирає, об-
робляє і безстроково зберігає дані про:

·концентрацію забруднюючих речовин у скидах у водні
об’єкти, в тому числі на об’єктах, що мають радіаційно небезпе-
чні технології;
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· залишкову кількість пестицидів і важких металів на
сільськогосподарських угіддях;

· стан поверхневих вод суші;
· стан наземних і морських екосистем;
· зберігання, транспортування, застосування та похован-

ня пестицидів і агрохімікатів;
· вміст залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів і

важких металів у ґрунтах на землях природоохоронного призна-
чення та у водних об'єктах в межах територій природно-
заповідного фонду.

2. Національне космічне агентство України – дані про:
· вміст озону в атмосфері;
· забрудненість атмосфери;
· забрудненість річкових, озерних та морських вод;
· забрудненість ґрунтів, у тому числі сільськогосподар-

ських угідь;
· стан сільськогосподарських посівів (рівень забруднення

сільськогосподарських культур промисловими токсикантами,
пестицидами тощо);

· стан поверхневих вод суші;
· стан лісів;
· танення снігового покриву;
· радіаційний стан.
3. Міністерство охорони здоров’я України – вибіркові дані

про:
· рівень забруднення атмосферного повітря в місцях

проживання населення;
· стан забруднення поверхневих вод суші в місцях вико-

ристання їх населенням;
· стан морських вод у рекреаційних зонах;
· хімічне та біологічне забруднення ґрунтів на території

населених пунктів і господарськопобутові відходи;
· інтенсивність фізичних факторів (шум, електромагнітні

поля, радіація, вібрація тощо);
· стан здоров’я населення;
· вплив забруднення навколишнього природного середо-

вища на здоров’я людей.
4. Мінагрополітики та продовольства – дані про:
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·радіологічні, агрохімічні й токсикологічні спостереження
за ґрунтами сільськогосподарського використання;

·токсикологічні і радіологічні спостереження за сільського-
сподарськими рослинами та продуктами з них;

·зоотехнічні, токсикологічні і радіологічні спостереження
за сільськогосподарськими тваринами і продуктами з них;

·токсикологічні та радіологічні спостереження за поверх-
невими водами, призначеними для сільськогосподарських по-
треб;

·збереження і підвищення родючості ґрунтів, захисту рос-
лин від шкідників, хвороб та бур’янів;

·вміст залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів і
важких металів у поверхневих водах, призначених для сільсько-
господарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського
призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції
та сировині, що надходять до державних ресурсів.

5. Державний комітет лісового господарства України (Дер-
комлісгосп) – дані про:

· стан лісів;
· ступінь пошкодження насаджень (токсичними викида-

ми, рекреацією, зміною гідрології, водним режимом, ентомош-
кідниками та фітозахворюваннями);

· концентрацію радіонуклідів, токсичних речовин у ґрун-
ті та в різних ярусах лісових насаджень;

· стан мисливської фауни у лісах,
· застосування пестицидів і агрохімікатів під час захисту

лісів, підвищення родючості ґрунтів та продуктивності земель
лісового фонду;

· вміст залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів
у ґрунтах лісів.

6. Державний  комітет  України  з  питань гідрометеорології
– дані про:

· метеорологічні, актинометричні, теплобалансові;
· аерологічні;
· про загальний вміст озону в атмосфері та рівень ульт-

рафіолетового випромінювання;
· гідрологічні (річкові, озерні, морські);
· про сніговий покрив, снігові лавини;
· спостереження за станом сільськогосподарських посі-
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вів, запасами вологи у гранті та агрометеорологічними умовами
формування врожаю;

· про забруднення атмосферного повітря та опадів
(включаючи спостереження за транскордонним перенесенням
забруднюючих речовин);

· гідрохімічні та гідробіологічні на річках, озерах, водо-
сховищах; гідрохімічні морські; про забруднення ґрунтів;

· про радіаційну обстановку (на пунктах радіометричної
мережі спостережень та в районах діяльності АЕС).

7. Державний комітет України по водному господарству
(Держкомводгосп) – дані про:

· концентрацію радіоактивних речовин у річках, водо-
сховищах, каналах, зрошувальних системах і водоймах у зонах
атомних електростанцій;

· концентрацію забруднюючих речовин у поверхневих
водах у місцях їх інтенсивного використання для господарських
потреб;

· використання води підприємствами, установами та ор-
ганізаціями;

· меліоративний стан зрошуваних та осушуваних земель
(глибину залягання та мінералізацію ґрунтових вод, ступінь за-
соленості та солонцюватості ґрунтів, обсяги заходів щодо по-
ліпшення меліоративного стану);

· підтоплення сільських населених пунктів;
· переформування берегів і гідрогеологічний стан (підто-

плення території) в прибережних зонах водосховищ;
· стан підземних вод;
· спостережень за ендогенними та екзогенними процеса-

ми;
8. Державний комітет України по земельним ресурсам – да-

ні про:
• структуру землекористування в регіоні за видами угідь

та їх господарське використання;
• трансформацію земель цільового призначення;
• стан і якість ґрунтів (рівні забруднення, прояви ерозій-

них та інших екзогенних процесів) та стан рослинного покриву
земель;

• стан поверхневих і підземних вод (вибірково);
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• стан берегових ліній річок,  морів,  озер,  водосховищ,  ли-
манів, заток, гідротехнічних споруд;

• рекультивацію порушених земель;
• стан зрошуваних,  осушених земель,  а також тих,  що ма-

ють ознаки вторинного підтоплення і засолення;
• стан і рівні забруднення земель викидами і скидами про-

мислових підприємств та об'єктами сільськогосподарського ви-
робництва;

• об’єми знімання, зберігання та нанесення родючого ша-
ру ґрунту, що знімається при виконанні робіт, пов’язаних з по-
рушенням ґрунтового покриву;

• наявність та напрямки використання ґрунтової родючої
маси, що накопичується на цукрових заводах;

• об’єми поліпшення малопродуктивних угідь;
• якісний стан осушених та зрошуваних земель.
9. Міністерство житлово-комунального господарства Укра-

їни – дані про:
• концентрацію забруднюючих речовин у питній воді

централізованих систем водопостачання міст і селищ міського
типу;

• концентрацію забруднюючих речовин у стічних водах
підприємств, що скидаються до міської каналізаційної мережі;

• концентрацію забруднюючих речовин у стічних водах
після очисних споруд міст і селищ міського типу;

• ступінь пошкодження насаджень у містах і селищах мі-
ського типу (ентомошкідниками, фітозахворюваннями тощо);

• підтоплення міст і селиш міського типу.
10. Міністерство надзвичайних ситуацій України – дані про:
· забрудненість атмосфери;
· забрудненість поверхневих та підземних вод;
· забрудненість питної води;
· забрудненість ґрунтів;
· забрудненість сільськогосподарської продукції, харчо-

вих продуктів з них і лісової продукції;
· рівні дозового навантаження та вплив забруднення на-

вколишнього середовища на стан здоров’я населення;
· стан природного середовища навколо об’єктів з підви-

щеним радіоекологічним ризиком;
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· аварії із шкідливими екологічними наслідками;
· райони, що підпали під дію транскордонного перене-

сення забруднюючих речовин.
НКАУ надає всім заінтересованим суб’єктам системи моні-

торингу архівну та поточну інформацію з дистанційного зонду-
вання Землі, а також методичну і технічну допомогу користува-
чам щодо інтерпретації та використання аерокосмічних даних.

Усім заінтересованим суб’єктам державної системи моніто-
рингу довкілля інформацію також надають:

· органи Міністерства житлово-комунального господарства
України – про державний облік використання вод і скидання
стічних вод водокористувачами;

· органи Мінагрополітики – про фізичні, геохімічні та біо-
логічні зміни якості ґрунтів сільськогосподарського призначен-
ня;

· органи Державного комітету України по земельним ре-
сурсам – про стан земельного фонду, структуру землекористу-
вання, трансформацію земель, заходи щодо запобігання негати-
вним процесам і ліквідації їх наслідків.

Державне еколого-геологічне картування території країни
та її частин здійснюють підприємства, установи та організації,
що належать до управління геологічної та картографічної служб
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України.

Розрахункова інформація
Розрахункова інформація (узагальнені дані, оцінки, прогно-

зи та рекомендації) повинна одержуватися за атестованими ма-
тематичними моделями та зареєстрованими розрахунковими
методиками. Інформація державного моніторингу довкілля має
оброблятися за допомогою сертифікованої програмної продукції
(програмних засобів).

Національне агентство з питань інформатизації при Прези-
дентові України сприяє використанню в системі моніторингу
сучасних комп’ютерних і комунікаційних засобів, які рекомен-
дуються до застосування в національній інформаційній інфра-
структурі.

Інформація, отримана і оброблена суб’єктами державного
моніторингу довкілля, є офіційною. Інформація підприємств,



46

установ і організацій, які згідно із законодавством зобов’язані
вести спостереження за скидами і викидами забруднюючих ре-
човин та розміщенням відходів і не належать до суб’єктів дер-
жавної системи моніторингу довкілля, вважається допоміжною і
включається до складу офіційної лише після перевірки та під-
твердження її достовірності суб'єктами системи моніторингу.

Право володіння, користування і розпорядження інформаці-
єю, одержаною під час виконання загальнодержавної і регіона-
льних (місцевих) програм моніторингу довкілля, регламентуєть-
ся законодавством.

Інформація, що зберігається в системі моніторингу, викори-
стовується для прийняття рішень у галузі охорони довкілля, ра-
ціонального використання природних ресурсів та екологічної
безпеки органами державної влади та органами місцевого само-
врядування і надається їм безкоштовно відповідно до затвер-
джених регламентів інформаційного обслуговування користува-
чів системи моніторингу та її складових частин. Спеціально під-
готовлена інформація на запит користувачів підлягає оплаті за
домовленістю, якщо інше не передбачене нормативними актами
або укладеними двосторонніми угодами про безкоштовні взає-
мовідносини постачальників і користувачів інформації. Мініс-
терство охорони навколишнього природного середовища Украї-
ни, МНС та їх органи на місцях здійснюють оперативне управ-
ління інформацією, одержаною на всіх рівнях функціонування
системи моніторингу.

Щорічно Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України та його органи на місцях разом із
суб’єктами державної системи моніторингу довкілля готують
узагальнені оцінки стану навколишнього середовища та прогно-
зи його змін,  а також рекомендації необхідні для прийняття рі-
шень, і подають їх відповідним органам державної виконавчої
влади у вигляді національної (на державному рівні) або регіона-
льної (на регіональному рівні) доповідей про стан навколишньо-
го природного середовища в Україні.

Оцінка впливу забруднення довкілля на стан здоров’я насе-
лення покладається на МОЗ та його органи на місцях, які пови-
нні своєчасно інформувати органи державної влади та органи
місцевого самоврядування про негативні тенденції або кризові
зміни стану здоров’я населення внаслідок погіршення екологіч-
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ної обстановки.

2.3. Мережі моніторингових спостережень
Моніторинг НПС в Україні реалізується через декілька не-

залежних відомчих систем спостережень, які початково не при-
значалися для цілей екологічного регулювання – боротьби із
забрудненням НПС, планування і розробки політичних питань у
цій галузі та ін.  Моніторинг НПС також здійснюють ряд науко-
во-дослідних інститутів, включаючи Академію Наук України.

З метою забезпечення більш високого ступеня інтеграції,
покращання звітності та підвищення ефективності використання
результатів спостережень, прийняття управлінських рішень ко-
ординація робіт по здійсненню державного екологічного моні-
торингу покладається на Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України.

Власна система моніторингу Міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища України майже повністю об-
межується вибірковою перевіркою промислових джерел викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря та скидів стічних вод у
водні об’єкти з метою контролю за додержанням екологічного
законодавства (дотриманням нормативів ГДВ та ГДС). Контро-
люються близько 65 інгредієнтів у газодимових викидах та 55 –
у стічних та поверхневих водах. Мережа моніторингу поверхне-
вих водних об’єктів включає 2216 створів у 1123 постійних пун-
ктах спостережень.

Державний комітет України з питань гідрометеорології
Мінекоресурсів України (колишній Комітет України з питань
гідрометеорології) має в своєму розпорядженні найбільш обши-
ру мережу спостережень за станом довкілля. Моніторинг якості
атмосферного повітря здійснюють 167 постійних станцій у 49
містах (контролюється 37 шкідливих домішок). Метеорологічні
спостереження здійснюються на 186 метеостанціях. Моніторинг
поверхневих вод проводиться у 244 пунктах (384 створи), ним
охоплено 144 річки,  7 озер та 15 водосховищ.  Оскільки мережа
станцій моніторингу поверхневих вод гідрометеорологічної
служби початково проектувалася для вивчення якості води у
природних (фонових) умовах, системою спостережень найбільш
охоплені водні об’єкти незабруднених регіонів країни. В цілому
мережа станцій відслідковує 51 забруднюючу речовину. Спо-
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стереження за гідрологічним режимом поверхневих вод здійс-
нюються на 378 річкових та 62 постах на озерах і водосховищах.
Гідрометеорологічна служба має також 103 спостережні сверд-
ловини на спеціалізованих водобалансних, агрометеорологічних
і болотній місцевостях  та метеостанціях для моніторингу підзе-
мних вод, де вимірюють температуру, рівні води та її якісний
склад. Близько 175 станцій займаються оцінкою забруднення
морської води (спостереженнями охоплено 988 горизонтів). Мо-
ніторинг сільськогосподарських ґрунтів здійснюється в 9 пунк-
тах постійних спостережень, де контролюють стан забруднення
ґрунтів пестицидами, у 8 пунктах (містах) займаються визна-
ченням вмісту промислових токсикантів (головним чином, важ-
ких металів) у ґрунтах міських територій.

Державний комітет України по геології та використанню
надр має у своєму складі головне управління по гідрогеології та
геоекології, якому підпорядковані близько 1000 станцій моніто-
рингу підземних вод. Проби води відбирають з періодичністю
від 4  до 12  разів на рік і аналізують по 56  хімічних і фізичних
параметрах, включаючи температуру, хімічний склад, вміст пес-
тицидів, важких металів і радіонуклідів. Геологічна служба
здійснює також контроль за видобутком та використанням ко-
рисних копалин.

Міністерству охорони здоров’я України підпорядковані
державні санітарно-епідеміологічні станції, які здійснюють мо-
ніторинг забруднення атмосферного повітря у житлових райо-
нах поблизу крупних промислових підприємств і транспортних
магістралей. МОЗ має більше 2000 постійних пунктів монітори-
нгу та аналізу якості повітря, де визначають вміст близько 100
шкідливих домішок. Аналіз здійснюється за допомогою як ста-
ціонарних, так і мобільних засобів. Крім того, мережа спостере-
жень МОЗ передбачає постійний контроль за якістю питної води
та поверхневих вод на ділянках рекреаційного призначення –
вздовж берегів річок, водосховищ та морського узбережжя.
Оскільки головним об’єктом уваги системи моніторингу МОЗ є
оцінка впливу різноманітних чинників на здоров’я населення,
пріоритетне значення у програмі моніторингу займають біологі-
чні індикатори.

Державний комітет України по водному господарству
здійснює моніторинг поверхневих вод на мережі спостережень,



49

яка охоплює 233 постійні пункти. У функції Держкомводгоспу
входить також збір даних статистичної звітності водокористува-
чів про скиди стічних вод за формою 2ТП-водгосп (звітує бли-
зько 16000 підприємств) та подання цієї інформації Держкомс-
тату України у вигляді узагальнених показників навантаження
забруднень по містах, районах, областях тощо.

Мінагрополітики включає 98 пунктів токсикологічного ко-
нтролю мереж моніторингу поверхневих вод, в яких визначають
рівні вмісту у воді пестицидів і нітратів.  Спостереження за за-
брудненням ґрунтів здійснюють у більш ніж 900 пунктах, з них
у 725 пунктах – радіологічні, у 345 – токсикологічні та у 596 –
агрохімічні спостереження. Крім того, близько тисячі станцій
займаються моніторингом продукції тваринництва і рослинниц-
тва, з них 659 станцій здійснюють радіологічний контроль, 180 –
токсикологічний та 211 – агрохімічний.

Держкомлісгоспу підпорядковані 155 станцій моніторингу,
які оцінюють основні показники стану лісових ресурсів: ступінь
дефоліації, вплив пестицидів, враження пагонів і листя енто-
мошкідниками та фітозахворюваннями, а також спостерігають
за іншими, пов’язаними із станом дерев, явищами.

2.4. Сучасний стан моніторингових спостережень
Багатовідомча система спостережень за станом НПС, яка

існує нині в Україні, утруднює отримання і ефективне викорис-
тання інформації. Організації виконують, в основному, відомчий
моніторинг стану природного середовища для вирішення своїх
спеціальних завдань, що дуже ускладнює отримання єдиної кар-
тини стану забруднення довкілля в цілому. В Україні немає
служби, яка б здійснювала комплексний, системний контроль за
усіма видами забруднення одночасно з позицій єдиного методо-
логічного підходу, що базувався б на сучасній інформаційній
основі. Залишаються невирішеними багато питань уніфікації
відомчих нормативно-методичних баз, узгодження спостере-
жень за місцем і часом,  через що результати спостережень різ-
них відомств важко порівнювати та узагальнювати. В країні ни-
ні немає єдиної державної програми моніторингу навколишньо-
го природного середовища. Спостереження здійснюються
суб’єктами екологічного моніторингу за їх відомчими програ-
мами і планами робіт.
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Лабораторна база практично всіх суб’єктів моніторингу до-
вкілля не відповідає сучасним вимогам. В основному викорис-
товуються трудомісткі методи аналізу, які потребують значних
витрат часу,  реактивів і часто є шкідливими для здоров’я вико-
навців. Через недостатнє фінансування лабораторії не можуть
придбати прилади, які б дозволили впровадити сучасні ефектив-
ні методи аналізу – йонну та газову хроматографію,  маспектро-
метрію тощо. Внаслідок цього не виконується багато дослі-
джень по виявленню негативних змін стану природного середо-
вища, не ведеться контроль його забруднення по багатьох пока-
зниках.

Лабораторії усіх відомств потерпають від недостатнього за-
безпечення реактивами, лабораторним посудом, традиційним лабо-
раторним обладнанням (дистилятори, бідистилятори, термостати,
компресори, дозатори тощо), а також транспортом. Практично не
впроваджуються передові методи експрес-аналізу, що є особливо
важливими при проведенні оперативного контролю стану довкілля.
Майже не застосовуються прилади безперервного автоматизовано-
го контролю стану довкілля, які працюють в масштабі реального
часу. Через недостатнє фінансування скорочуються штати лабора-
торій суб’єктів моніторингу, деякі із них взагалі зачиняються.

Комп’ютерні бази та банки даних, що застосовуються в систе-
мі моніторингу, мають обмежені функції адміністрування, не пе-
редбачають можливості роботи в комп’ютерних мережах, організа-
ції колективного доступу до даних, розмежування рівнів доступу
по паролях, заходів щодо надійного захисту та збереження інфор-
мації, її аналізу та візуалізації тощо. До цього слід додати відсут-
ність єдиних класифікаторів об’єктів моніторингу та показників
стану довкілля, що робить існуючі бази даних практично несуміс-
ними.

Для оперативного відображення (візуалізації) екологічної си-
туації та аналізу результатів спостережень майже не використову-
ються засоби сучасних геоінформаційних систем і технологій. Не-
достатнім сьогодні є методологічне забезпечення практичного ви-
конання моніторингових робіт, особливо з питань статистичного
аналізу результатів вимірювань, комплексної багатофакторної оці-
нки екологічної ситуації. Як свідчить аналіз сучасного стану дер-
жавного екологічного моніторингу в Україні, існування багатьох
проблем у цій галузі пов’язане із слабким фінансовим та матеріаль-
но-технічним забезпеченням.



51

?  Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. В якому році була затверджена система Державного моніто-
рингу навколишнього природного середовища? Головні етапи
створення цієї системи.
2. Що уявляє собою загальний (стандартний) моніторинг
НПС?
3. Що уявляє собою оперативний (кризовий) моніторинг НПС?
4. Які функції фонового моніторингу НПС?
5. Який склад первинної інформації Міністерств охорони на-
вколишнього природного середовища та НКАУ?
6. Який склад первинної інформації МОЗ?
7. Який склад первинної інформації Мінагрополітики та Гід-
рометеорологічної служби?
8. Який склад первинної інформації Держкомводгоспу та
Держкомзему?
9. Який склад первинної інформації Міністерства житлово-
комунального господарства?
10. Який склад первинної інформації МНС?
11. Які існують мережі моніторингових спостережень Гідроме-
теорологічної служби?
12. Які існують мережі моніторингових спостережень Геологіч-
ної служби?
13. Які існують мережі моніторингових спостережень Держко-
мводгоспу?
14. Які існують мережі моніторингових спостережень Мінагро-
політики?
15. Який сучасний стан моніторингових спостережень в Украї-
ні?
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Розділ 3
МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА  СПОСТЕРЕЖЕНЬ

 ЗА ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ
 НА ДОВКІЛЛЯ

3.1. Забруднення та забруднювачі довкілля
Забруднення – це внесення у навколишнє середовище або

виникнення в ньому нових, зазвичай не характерних хімічних і
біологічних речовин, агентів або внесення в надлишковій кіль-
кості будь-яких уже відомих речовин, які чинять шкідливий
вплив на природні екосистеми і людину, яких природа не здатна
позбутися самоочищенням.

Забруднювач – речовина, фізичний чи інформаційний агент,
біологічний вид, що потрапляє у навколишнє середовище або
виникає в ньому у кількостях,  які перевищують межі зазвичай
фонового вмісту і яких природа не здатна позбутися самоочи-
щенням.

Таким чином, можна зробити висновок, забруднення –  це
негативне явище (природного або антропогенного походження),
яке робить об’єкти навколишнього середовища частково або
повністю не придатними для використання їх за цільовим при-
значенням або перетворює їх на реальну загрозу біосфері,  а за-
бруднювач – агент, який породжує забруднення.

Забруднювачі, що потрапили в атмосферне повітря чи води
Світового океану, здатні переміщуватися на значні відстані і
можуть опинитися там,  де їх раніше не було.  Більшість з них
хімічно та біологічно  активні й здатні взаємодіяти з живою ре-
човиною.

При вивченні або описі сучасних процесів в екосистемах
або у біосфері в цілому забруднення довкілля класифікуються
за:

· походженням – природні, антропогенні;
· видом походження – матеріальні, енергетичні;
· впливом – механічні, хімічні, фізичні, біологічні;
· характером – умисні, супутні, аварійні, випадкові;
· поширенням – локальні, регіональні, глобальні.
За походженням:
· природні забруднення – це ті, що спричинені будь-
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якими природними явищами без впливу людини (виверження
вулканів, повені, селевий потік, вивітрювання ґрунтів, розкла-
дання рослин і тварин тощо);

· антропогенні забруднення викликають несприятливі
зміни навколишнього середовища, що цілком або частково
спричинені людською діяльністю.

За видом походження:
· матеріальні забруднення – вид забруднення, яке

об’єднує механічні, хімічні та частково біологічні;
· енергетичні забруднення – фізичні забруднення з енер-

гетичними властивостями.
За впливом:
· механічні забруднення –  привнесення в екосистему різ-

них чужорідних для неї предметів, відходів, сміття, абіотичних
наносів тощо, які порушують її природне функціонування без
фізико-хімічних наслідків;

· фізичні забруднення – привнесення в екосистему джерел
енергії (тепла, світла, шуму, вібрації, гравітації, електромагніт-
ного, радіоактивного випромінювання тощо), яке проявляється у
відхиленні від норми її фізичних властивостей;

· хімічне забруднення – привнесення в екосистему чужорі-
дних для неї забруднюючих речовин в концентраціях, що пере-
вищують фонові;

· біологічні забруднення – спричиняють появу в природі (у
результаті антропогенної діяльності) нових різновидів живих
організмів, підвищення патогенності паразитів та збудників
хвороб, а також спровоковане людиною катастрофічне розмно-
ження окремих видів (наприклад, внаслідок необґрунтованої
інтродукції, порушень карантину тощо).

За характером:
· умисні забруднення – цілеспрямовані антропогенні змі-

ни стану довкілля: протизаконні викиди й скиди шкідливих від-
ходів виробництва у водні об’єкти, повітря та ґрунт, знищення
лісів, пасовищ, браконьєрство, утворення кар’єрів, неправильне
використання земель, природних вод тощо.

· супутні забруднення –  поступові зміни стану атмосфе-
ри, гідросфери, літосфери й біосфери в окремих районах, регіо-
нах і планети в цілому в результаті антропогенної діяльності –
опустелювання, висихання боліт, зникнення малих річок, поява
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кислотних дощів, парникового ефекту, руйнування озонового
шару тощо);

· аварійні забруднення – виникають внаслідок надзви-
чайних ситуацій, порушення технологічних процесів на вироб-
ництві або пошкодження споруд та устаткування у результаті
природних явищ;

· випадкові забруднення – виникають внаслідок аварій-
них викидів токсичних газів або скидів стічних вод промислові-
стю, сільським та комунальними господарствами тощо.

За поширенням:
§ локальне – забруднення невеликого району, населеного

пункту, транспортної магістралі тощо.
§ регіональне – забруднення, яке спостерігається в межах

значного простору, але не охоплює усю планету.
§ глобальне – забруднення, яке виявляється в будь-якій

точці планети вдалині від його джерела й розповсюджується на
величезні території.

Класифікувати забруднюючі речовини (забруднювачі)
складно через їх велику кількість і різноманітність. Умовно їх
можна об’єднати в основні (головні) групи за:

§ впливом – механічні, хімічні, фізичні, біологічні;
§ часом дії – стійкі, нестійкі, середньої стійкості;
§ впливом  – прямої та непрямої (опосередкованої) дії;
§  характером – первинні, вторинні.
Механічні забруднювачі –  це різні тверді частинки або

предмети (викинуті як непотрібні, відпрацьовані, невикористані)
на поверхні Землі, в ґрунтах, воді та в Космосі (пил, уламки ко-
смічних апаратів).

§ Хімічні забруднювачі – тверді,  газоподібні й рідкі речо-
вини, хімічні сполуки штучного походження, які надходять у
біосферу й порушують природні процеси колообігу речовин та
енергії.

§ Фізичні забруднювачі – теплові, електромагнітні, радіа-
ційні, шумові та  вібраційні поля.

§ Біологічні забруднювачі – патогенні мікроорганізми,
гриби, водорості, організми-збудники хвороб тощо.

§ Стійкі забруднювачі – це такі, які довго зберігаються в
природі (пластмаси, поліетилен, деякі метали, скло, радіоактивні
речовини з великим періодом напіврозпаду тощо).
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§ Нестійкі забруднювачі –  це такі,  які швидко розклада-
ються, розчиняються, нейтралізуються в природному середови-
щі під впливом різних факторів і процесів.

§ Середньої стійкості забруднювачі – негативний вплив,
яких відбувається певний термін часу, а потім зникає.

§ Первинні забруднювачі – утворюються безпосередньо
під час природних та техногенних процесів.

§ Вторинні забруднювачі –  утворюються під час фізико-
хімічних процесів, які відбуваються в навколишньому середо-
вищі. Наприклад, фреони (хімічно-інертні гази біля поверхні
Землі) – досягнувши поверхні озонового шару, утворюють йон
хлору у результаті фотохімічної реакції під впливом ультрафіо-
летового випромінювання, спричиняють руйнування озонового
шару планети.

3.2. Антропогенний вплив на довкілля
Для аналізу та прогнозування розвитку екологічної ситуації

у глобальному і регіональному масштабах необхідні знання різ-
номанітних геофізичних процесів, антропогенних ефектів, а та-
кож екологічних факторів, що їх спричиняють. Вивчення й оці-
нювання негативних наслідків антропогенних дій з метою попе-
редження або зменшення збитків є однією із найважливіших
умов організації економіки, гарантування екологічної безпеки.

Проблема людського втручання у природні процеси особ-
ливо актуалізувалася з розвитком науково-технічного прогресу
у середині XX ст. Саме тоді антропогенний вплив почав зумов-
лювати глобальні, іноді незворотні наслідки.

Під фактором розуміють причину або рушійну силу будь-
якого процесу, що відбувається у навколишньому середовищі.

Екологічний фактор – це будь-який нерозчленований далі
елемент середовища, здатний прямо чи опосередковано вплива-
ти на живі організми хоча б упродовж однієї з фаз їх індивідуа-
льного розвитку. Фактори поділяються на три групи: абіотичні
(або фізико-хімічні), біотичні та антропогенні. До абіотичних
належать кліматичні, атмосферні, ґрунтові (едафічні), геомор-
фологічні (орографічні), гідрологічні та інші. До біотичних на-
лежать фактори живої природи – вплив одних організмів або їх
співтовариств та інші. Ці впливи можуть бути з боку рослин (фі-
тогенні), тварин (зоогенні), мікроорганізмів, грибів тощо. Ан-



57

тропогенні – це фактори людської діяльності. Останні розгляне-
мо більш детально.

Природа виникнення антропогенних факторів
Антропогенні фактори – різноманітність форм людської

діяльності, які змінюють біотичні та абіотичні елементи приро-
ди.

Український еколог О. О. Лаптєв, зокрема, розглядає ан-
тропогенні фактори як породжені соціальним обміном речовин
та енергії тіла,  речовини,  процеси та явища,  які впливають на
природу одночасно з природними факторами.

До антропогенних факторів належать усі види створюваних
технікою і безпосередньо людиною впливів, які пригнічують
природу, тобто забруднення – внесення в середовище нехарак-
терних для нього нових фізичних, хімічних чи біологічних аген-
тів або перевищення наявного природного рівня цих агентів:

· технічні перетворення та руйнування природних систем
ландшафтів (у процесі добування природних ресурсів, будівни-
цтва тощо);

· вичерпання природних ресурсів (корисні копалини, вода,
повітря та ін.);

· глобальні кліматичні впливи (зміна клімату в зв’язку з
діяльністю людини);

· естетичні впливи (зміна природних форм, несприятли-
вих для візуального та іншого сприймання).

Взагалі антропогенні фактори –  це впливи людини на еко-
систему, які зумовлюють в її компонентах (абіотичних і біотич-
них) суттєві відгуки (реакції). Вони можуть бути фізичними,
хімічними, кліматичними, біотичними, за характером зв’язків –
вітальними і сигнальними, а за часом дії – постійними і періоди-
чними, а також ледве помітними і катастрофічними. Будучи ек-
зогенними за характером впливу, вони діють на ендогенні фак-
тори і завдяки їм впливають “з середини ” на екосистему або на
її компоненти.

Вплив людини на природу може бути як свідомим, так і
стихійним, випадковим. Користуючись знанням законів розвит-
ку природи, людина свідомо виводить нові високопродуктивні
сорти рослин і породи тварин, усуває шкідливі види, створює
нові біоценози. Проте нерідко вплив людини на природу має
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небажаний характер. Це, наприклад, непродумане розселення
рослин і тварин у нові райони, хижацьке винищення окремих
видів, а також розорювання перелогових земель, внаслідок чого
зникають стійкі високоорганізовані біоценози, зменшується ви-
довий склад рослин і тварин.

До випадкових належать впливи, які є наслідком діяльності
людини, але не були заздалегідь передбачені або заплановані:
випадкове завезення насіння бур’янів і тварин (завезення з Пів-
нічної Америки колорадського жука в Європу та кролів в Авст-
ралію). Сюди слід віднести випас худоби, розорювання земель,
рекреаційні деградації тощо.

Особливої шкоди природі завдають урбогенні та техногенні
процеси,  які часто діють спільно.  Великі міста,  як правило,  ма-
ють промислові зони, транспортні магістралі, щільну забудову і,
таким чином, створюють великі площі мертвої підстиляючої
поверхні, яка акумулює додаткове тепло. Над містами здійма-
ються “гарячі острови” з пилу та сажі, а також газові викиди, які
погіршують якість життєвого середовища, роблячи його шкід-
ливим для здоров’я людей.

Антропогенні едафічні та кліматичні фактори витісняють
природну рослинність, збіднюють тваринний світ, обмежують
діяльність мікроорганізмів-деструкторів. Тому екосистеми ве-
ликих міст та індустріальних центрів є енергетично субсидовані,
їх діяльність часто повністю залежить від втручання людини
(газони, квітники, сади, сквери, захисні смуги, агрокультури).

Для аналізу та прогнозу екологічної ситуації як в глобаль-
ному, так і в регіональному масштабах необхідні знання різно-
манітних геофізичних процесів, антропогенних факторів та си-
туацій, які їх викликають. Вивчення та оцінка негативних нас-
лідків антропогенних впливів, з метою їх попередження або
зменшення збитків, є важливим завданням, вирішення якого не-
обхідне як для організації економіки, так і для забезпечення
екологічної безпеки.

Групування факторів антропогенних впливів
Фактори антропогенних впливів об’єднані в 7 груп. Дія ко-

жної групи на біосферу оцінюється за чотирма пунктами:
I – зміна властивостей основних елементів біосфери;
II – геофізичні та геохімічні наслідки, ефекти;
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ІІІ – екологічні та біологічні наслідки, порушення екосис-
тем;

IV – вплив на здоров’я людини.
Перша група антропогенних факторів: викид у біосферу хі-

мічно та фізично активних речовин – діє на біосферу та людину
таким чином:

·викликає зміну стану та властивостей атмосфери;
·спричиняє великомасштабні зміни циркуляції в атмосфері

та океані;
·впливає на земні та водні екосистеми, порушує їх стій-

кість;
·знижує працездатність людей.
Друга група антропогенних факторів: викид у біосферу іне-

ртних речовин (аерозольних частинок) – призводить до:
· зміни складу та властивостей вод суші;
· зміни погоди та клімату;
· зміни екосистем океану;
· естетичних збитків, погіршення настрою.
Третя група факторів – пряме нагрівання атмосфери, при-

зводить до:
· зміни складу та властивостей вод Світового океану;
· перерозподілу та зміни відновлюваних небіологічних

ресурсів (водних, кліматичних);
· генетичних ефектів, переродження;
· хвороби, виникнення стресових ситуацій.
Четверта група факторів –  фізична дія,  яка веде до зміни

поверхні суші і рослинного покриву (ерозія, пожежі).
Це насамперед:
· зміна стану біоти й біогеофізичного середовища;
· порушення озонового шару (зміна проходження УФ

випромінювання, радіохвиль);
· зникнення існуючих видів, поява нових;
· генетичні зміни.
П’ята група факторів – біологічна дія (розвиток агроцено-

зів), виражається в:
· зміні літосфери;
· зміні прозорості атмосфери, проходженні сонячного

випромінювання;
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· зменшенні біопродуктивності, зменшенні популяцій,
деградації лісів;

· зміні тривалості життя.
Шоста група факторів – знищення ресурсів (невідновних і

відновних) призводить до:
· зміни кріосфери;
· ерозії земної поверхні, зміни альбедо земної поверхні;
· деградації ґрунтів;
· зниження темпу приросту населення.
Сьома група факторів – антропогенні упорядковані потоки

речовин (транспортні) викликають:
· зміну геофізичних властивостей крупних систем, зміну

властивостей суші та ґрунту;
· порушення природних колообігів;
· зміну здатності біосфери до відновлення ресурсів, ви-

снаження невідновних ресурсів;
· зменшення чисельності населення.
Однак не можна всю антропогенну діяльність вважати нега-

тивною. Впливи, що оптимізують екосистеми, є позитивними.
Інтродукція, фітомеліорація, біологічні методи боротьби зі шкі-
дниками рослин і тварин – це позитивна антропогенна діяль-
ність, яка в умовах ноосферного управління повинна переважа-
ти. Згідно з висловом відомого російського еколога
С. С. Шварца, прогноз розвитку науки на найближчі десятиліття
включає в себе суттєві зміни структури біоценозів Землі,  ство-
рення здатних до самовідновлення і саморегулювання специфі-
чних біогеоценозів. Учений відзначає антропогенні ландшафти,
які будуть вирізнятися підвищеною стабільністю та здатністю
до біологічного очищення. Загальний баланс біосфери має під-
тримуватися на рівні, що забезпечуватиме оптимальний розви-
ток людського суспільства.

3.3. Моніторинг кризових екологічних ситуацій
Екологічна ситуація – просторово-часове співвідношення

природних, економічних, соціальних і політичних умов, які
створюють відносно стійку екологічну систему життєзабезпе-
чення людини та суспільства.

Кризова екологічна ситуація – ситуація,  що виникає в еко-
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системах внаслідок порушень рівноваги під дією стихійних
природних явищ або антропогенних факторів.

Надзвичайна екологічна ситуація – це порушення нормаль-
них умов життя і діяльності людей на об’єкті,  території або ак-
ваторії, спричинене промисловою чи транспортною аварією,
катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфіто-
тією, великою пожежею, бойовими засобами ураження, що при-
звели, або можуть призвести до людських і матеріальних втрат
та завдати шкоди навколишньому середовищу.

Розрізняють такі типи надзвичайних ситуацій:
• аварія (промислова, транспортна) – небезпечна подія

техногенного характеру, що виникла внаслідок неконтрольова-
них змін під час будь-якої діяльності, пов’язаної з небезпечними
речовинами, механізмами, апаратами на промисловому об'єкті
чи на транспорті, і яка призвела до руйнування будівель, споруд,
обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або
транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;

• екологічна катастрофа – це зміни необоротного харак-
теру (великомасштабна аварія чи інша подія),  що відбулися в
екосистемах чи в біосфері і призвели до тяжких, трагічних нас-
лідків;

• стихійне лихо – надзвичайна ситуація природного похо-
дження (землетрус, ураган, повінь, снігова лавина тощо);

• епідемія, епізоотія, епіфітотія – надзвичайна ситуація
біологічного походження (масове інфекційне захворювання від-
повідно людей, тварин, рослин);

• ураження бойовими засобами – бойове або аварійне
ураження населення, тварин, навколишнього середовища збро-
єю звичайного або масового ураження (ядерною, хімічною, біо-
логічною).

Відповідно до причин походження небезпечних подій роз-
різняють такі надзвичайні ситуації:

• техногенного характеру – транспортні аварії (катастро-
фи), пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з вики-
дом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних,
біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель,
аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення,
гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;
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• природного характеру – небезпечні геологічні, метеоро-
логічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація
ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного ба-
сейну, інфекційне захворювання людей, сільськогосподарських
тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворо-
бами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів тощо;

• соціально-політичного характеру, пов’язані з протиправ-
ними діями терористичного та антиконституційного спрямуван-
ня;

• воєнного характеру, пов’язані з наслідками застосування
зброї масового ураження або звичайних засобів, під час яких
виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок
зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і схо-
вищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопро-
дуктів, вибухівки, транспортних та інженерних комунікацій то-
що.

Відповідно до територіального поширення, обсягів заподія-
них або очікуваних економічних збитків, кількості людей, що
постраждали, визначають такі категорії надзвичайних ситуацій:

• об'єктову – наслідки не виходять за межі об’єкта;
• місцеву –  наслідки не виходять за межі території міста,

району чи області;
• регіональну – з наслідками в межах кількох областей;
• державну – з наслідками, що охоплюють значну терито-

рію країни;
• трансграничну –  з наслідками,  що поширюються за

межі країни.
Відповідно до Закону України “Про охорону навколишньо-

го природного середовища” (ст.65), Рішенням Верховної Ради
України окремі території країни можуть оголошуватися зонами
підвищеної екологічної небезпеки та  екологічної катастрофи,
чи відноситись до інших категорій зон надзвичайних екологіч-
них ситуацій.

Зоною екологічної катастрофи оголошуються території, де
внаслідок діяльності людини чи руйнівного впливу стихійних
сил природи виникли стійкі або необоротні негативні зміни в
навколишньому природному середовищі, що призвели до немо-
жливості проживання на них населення і ведення господарської
діяльності. При цьому незворотними негативними змінами вва-
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жаються такі втрати якісних властивостей компонентів довкіл-
ля, внаслідок яких порушуються процеси відновлення попере-
дніх умов існування, розвиток живих організмів і життя людей
або виникають масові важкі захворювання населення і втрача-
ється будь-яка доцільність ведення господарської діяльності.

Зоною підвищеної екологічної небезпеки оголошуються те-
риторії, де в навколишньому природному середовищі на трива-
лий час виникли негативні зміни,  що ставлять під загрозу здо-
ров’я людей, збереження природних об’єктів і обмежують ве-
дення господарської діяльності.

Невідкладними заходами, які необхідно здійснювати у зо-
нах надзвичайних екологічних ситуацій, є такі:

у зоні екологічної катастрофи:
• проведення систематичного екологічного та медико-

біологічного моніторингу;
• здійснення екологічного і санітарно-гігієнічного контро-

лю;
• забезпечення евакуації населення;
• припинення господарської діяльності;
• проведення досліджень з метою встановлення характеру

та наслідків екологічної катастрофи;
• здійснення інших заходів відповідно до програми запобі-

гання надзвичайним екологічним ситуаціям та ліквідації їх нас-
лідків;

у зоні підвищеної екологічної небезпеки:
· обмеження на період існування підвищеної екологічної

небезпеки ведення господарської діяльності;
· забезпечення постійного медичного нагляду за станом

здоров’я населення;
· проведення систематичного екологічного, санітарно-

гігієнічного та ветеринарного моніторингу і контролю;
· проведення науково-технічних робіт, спрямованих на

зниження ризику екологічної небезпеки, відновлення природних
ресурсів, реконструкцію та модернізацію виробничих  потужно-
стей,  які шкідливо впливають на навколишнє природне середо-
вище;

· забезпечення населення питною водою, “чистими” про-
дуктами харчування та медикаментами;

· здійснення інших заходів, передбачених програмою за-
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побігання надзвичайним екологічним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків.

Екологічна криза
Вчені США, Японії, Росії, України в результаті поглиблено-

го аналізу, ретельних досліджень і моделювання сучасних при-
родних процесів, які розвиваються в біосфері, дійшли висновку,
що в наступному столітті наша Земля може практично перетво-
ритися на безлюдну пустелю, а деяких ресурсів біосфери виста-
чить усього на кілька десятиліть. Першу глобальну екологічну
кризу людство пережило ще в неоліті. У природі споконвіку ма-
ла місце взаємодія багатьох видів, які займали свою екологічну
нішу. Коли якийсь вид стає монополістом, він швидко вичерпує
ресурси своєї екологічної ніші і якщо не знайде нову, його чекає
екологічна криза та деградація.

На початку неоліту людство винайшло лук,  спис та інші
знаряддя вбивства й дуже швидко, (можливо, за кілька тисячо-
літь) знищило мамонтів і решту великих тварин (свою основну
їжу)  майже на всій планеті й стало видом-монополістом.  Так
настала перша екологічна криза. Але людство в неоліті винай-
шло землеробство й скотарство і цим створило собі нову еколо-
гічну нішу. Відбулася неолітична революція свідомості й буття
людства.  На думку М.  Моісєєва,  під час неолітичної революції
чисельність населення земної кулі скоротилася у вісімдесят ра-
зів, і після цього історія пішла новим шляхом – шляхом швидко-
го розвитку сільського господарства, тваринництва, далі – вико-
ристання мінеральних і енергетичних ресурсів літосфери, розви-
тку промисловості.

Кінець XX ст. знаменується розвитком другої глобальної
екологічної кризи, коли завдяки зростанню народонаселення та
його активній виробничій діяльності в умовах надзвичайно ни-
зької екологічної свідомості практично вичерпані природні ре-
сурси та можливості біосфери самовідновлюватися й самоочи-
щатися. Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогре-
су, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів
виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою
та суспільством дедалі загострюються. Наприкінці XIX ст. еко-
логічну кризу, що наближалася, передбачали лише окремі фахі-
вці, а в 60-70-х роках XX ст. про критичний стан природи бага-
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тьох регіонів Європи, Північної Америки, Японії дізналися в
усьому світі. Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та
моря, задушливе шкідливе повітря у великих промислових
центрах, загублені ліси, сотні зниклих видів тварин і рослин,
загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повсюдне повне
виснаження ґрунтів у аграрних районах. Такі екологічні катаст-
рофи, як вибух на ЧАЕС, аварія танкера компанії Ексон-Вальдіс,
пожежа нафтових свердловин у Перській затоці, руйнування
нафтової свердловини в Мексиканській затоці свідчать, що за-
брудненню довкілля нині не має меж.

Нинішнє покоління практично в усіх куточках планети без-
соромно грабує в коморах природи те, що належить дітям і ону-
кам. Ліквідація глобальної екологічної кризи є на сьогодні най-
важливішим завданням людства. Для його вирішення перш за
все необхідні стабілізація зростання чисельності населення на
планеті Земля,  зміна екологічної стратегії й тактики,  всієї еко-
номічної моделі, організація всебічної екологічної освіти, вихо-
вання екологічної свідомості всього населення Землі.

3.4. Моніторинг радіаційно-забруднених територій
Розвиток життя на Землі завжди відбувався за наявності

природного радіаційного фону. Радіоактивне випромінювання –
це не щось нове, створене розумом людини, а явище, яке існува-
ло завжди. Нове, що створила сама людина, – це додатковий ра-
діаційний вплив, якого людина зазнає, наприклад, під час рент-
генівського обстеження, при випаданні радіоактивних атмосфе-
рних опадів після випробування ядерної зброї або внаслідок ро-
боти (аварії) атомних реакторів.

Сьогодні основними джерелами радіоактивного забруднен-
ня природного середовища є:

· уранова промисловість, яка займається видобуванням,
переробкою, збагаченням уранових руд і виготовленням ядерно-
го палива. Основною сировиною для палива є уранова руда, в
якій вміст такого компоненту,  як уран-235,  складає десяті долі
відсотка. Руда “збагачується” – з неї вилучається частина домі-
шок. Паливо для цивільних атомних електростанцій (АЕС) вмі-
щує 2-4 % урану-235. Бойовий ядерний заряд ядерної зброї ско-
нцентрований значно більше;

· ядерні реактори різних типів, в активній зоні яких зосе-
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реджена велика кількість радіоактивної речовини з уповільне-
ними процесами до стаціонарного стану;

· радіохімічна промисловість, на підприємствах якої ви-
конується переробка і поновлення відпрацьованого матеріалу,
наприклад ТВЕЛів, які замінюють, коли концентрація урану-235
зменшується до 1,0-0,9 %. Тому відпрацьоване паливо АЕС має
велику радіоактивність і небезпечне для довкілля. Під час робо-
ти підприємств радіохімічної промисловості в атмосферу потра-
пляє деяка кількість радіоактивного йоду-131та  водойми – стіч-
ні слаборадіоактивні води;

· місця переробки та захоронення радіоактивних відхо-
дів,  які внаслідок неможливості забезпечити абсолютну ізоля-
цію джерела радіації виділяють радіонукліди у природне сере-
довище. Спочатку цьому питанню не приділяли належної уваги,
і ядерні держави (США, Франція, Англія, СРСР) скидали радіо-
активні відходи в ріки, моря, океани, у вироблені штольні. Зараз
розроблені технології, за якими радіоактивні відходи вміщують-
ся у герметичні капсули, які зберігаються у спеціальних схови-
щах;

· використання радіонуклідів у вигляді закритих радіоак-
тивних джерел невеликої потужності у промисловості, медици-
ні, геології, сільському господарстві.

Щороку під час виробництва ядерної енергії утворюється
200 тис. м3 відходів з низькою і проміжною активністю і10 тис.
м3 високоактивних відходів та відпрацьованого ядерного пали-
ва. Відходи накопичуються, їх кількість стрімко збільшується.
За кілька останніх десятиліть людство створило сотні штучних
радіонуклідів і навчилося використовувати енергію атома,  як у
військових цілях (для виробництва зброї масового ураження),
так і в мирних (для виробництва електроенергії, у медицині,
пошуку корисних копалин). Усе це призводить до збільшення
дози опромінювання як окремих людей, так і населення Землі
загалом.

Найбільш значних збитків навколишньому середовищу за-
вдають випробування ядерної зброї, яке мало місце і на Україні.
У жовтні 1959  р.  на військово-морському полігоні біля берегів
Феодосії (Крим) за участю бойових кораблів, у тому числі крей-
серів “Нахімов” і “Фрунзе”, декілька підводних човнів та інших
кораблів (на крейсері “Нахімов” екіпаж змінили на сільськогос-
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подарські тварини), провели навчання з підривом глибинної
атомної бомби. Всі кораблі не пройшли дезактивацію, їх відпра-
вили на переплавку, екіпажі списали на берег за наказом про
нерозголошення військової таємниці. В районі Феодосійської
затоки досі залишається підвищеним рівень радіації, особливо
на глибині 1700 м.

Основну загрозу для навколишнього середовища станов-
лять радіонукліди техногенного походження, які виникають при
випробовуванні ядерної зброї. З точки зору небезпеки забруд-
нення біосфери продуктами ядерних вибухів, найбільш важливе
значення мають наземні вибухи. Достатньо уявити, що при на-
земному ядерному вибуху потужністю 20 кт на поверхні землі
утворюється вирва діаметром 81 м і глибиною 19 м.  При цьому
загальний вихід ґрунту складає приблизно 20 000 тонн. В ре-
зультаті випробовування ядерної зброї, наприклад, до 1963 р. в
стратосферу (8-55 км) піднято більше 200 млн. т радіоактивного
пилу,  який випадав по всій земній кулі впродовж кількох років.
Оскільки тепер глобальні випадання зі стратосфери переважно
визначаються довгоживучими продуктами розпаду 90Sr, 137Cs  і
14C, то можна вважати, що кожний житель Землі за рахунок яде-
рних випробувань одержує щорічну дозу приблизно 0,02 мЗв.
Для виготовлення ядерної зброї і забезпечення роботи АЕС не-
обхідне добування уранової руди, подрібнення і видобування з
неї урану, переробка його у збагачене ядерне паливо, виготов-
лення паливних елементів (ТВЕЛ 16) і використання їх у ядер-
них реакторах, переробка і поховання радіоактивних речовин.

Враховуючи небезпеку для біосфери від ядерного забруд-
нення суспільство вживає охоронних заходів. У 1963 році під-
писано Договір про заборону випробовування ядерної зброї в
атмосфері, космічному просторі, в 1970 році – Договір про забо-
рону розміщення на дні морів та океанів ядерної та інших видів
зброї масового знищення, а у 1986 році – Конвенцію про опера-
тивне оповіщення у випадку ядерної аварії та про допомогу у
випадку ядерної аварії чи аварійної ситуації.

Радіометричні спостереження здійснюються гідрометеоро-
логічною службою за програмою:

· щоденні вимірювання рівнів гамма-випромінювання
(182 станції);

· щоденні відбори проб радіоактивних випадінь (68 стан-
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цій);
·  щоденні визначення вмісту радіоактивних аерозолів в

атмосферному повітрі (9 станцій);
·  періодичні відбори проб для визначення вмісту тритію

та стронцію-90 у поверхневих та морських водах (5 станцій);
·  щомісячні аналізи опадів на вміст тритію (36 станцій).
Гідрометеорологічною службою здійснюються також пері-

одичні спостереження радіоактивного забруднення малих річок
басейнів Прип’яті та Дніпра, водних об’єктів і ґрунтів в районах
розташування АЕС та ґрунтів всієї території України.

Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС) здійснює радіо-
логічні спостереження на територіях міських та сільських насе-
лених пунктів в зонах радіоактивного забруднення, у 30-км зо-
нах АЕС, на промпідприємствах, комунальних підприємствах та
в дитячих і освітніх закладах.  Вона також контролює радіологі-
чні обстеження на промпідприємствах, в медичних та науково-
дослідних установах.

У квітні 1986 року на Чорнобильській атомній електростан-
ції сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства.
Ще жодна катастрофа ХХ ст. не мала таких тяжких наслідків, як
Чорнобильська. Ця трагедія не регіонального, навіть не націона-
льного, а глобального масштабу. В результаті катастрофи заги-
нуло понад 50 тисяч чоловік зі 100 тис., які брали участь у лікві-
дації аварії. Радіоактивним забрудненням уражено 5 млн. га те-
риторії України (32 райони шести областей), більша частина
якої – сільськогосподарські угіддя, забруднено 1,5 млн. га лісів.
Понад 15 тис. людей  нині мешкають в умовах забруднення, яке
перевищує 1665 мБк/м2 (за цезієм). Ще близько 1,5 млн. чоловік
проживає на території, радіоактивний фон якої у десятки разів
перевищує допустимі норми – Київська, Житомирська, Черні-
гівська, Рівненська, Черкаська, Вінницька, Чернівецька, Кірово-
градська області (табл. 3.1, 3.2).

У січні 1993 року Міжнародна Агенція з атомної енергети-
ки (МАГАТЕ) оприлюднила доповідь, де визнала помилки у
проекті реактору.  Аварія стала прямим наслідком базової конс-
трукції реактору та недоліків в управлінні станцією. Під час ви-
пробувань нової системи безпеки 4-го блоку ЧАЕС стався ви-
бух, який зірвав 1000-тонну кришку реактора.

У водах Дніпра, Прип’яті, Київського водосховища концен-
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трація радіонуклідів навіть через 6 років після аварії була в 10–
100 разів вищою, ніж до аварії, а в донних відкладах, особливо
мулових, збагачених органікою, накопичилася величезна кіль-
кість радіоактивного бруду.

Таблиця 3.1
Забруднення областей України стронцієм-90

Площа зон забруднення, км2

Адміністративно-
територіальні

одиниці

0,555-
1,85х104

БК/м2

1,85-
3,7

х104

БК/м2

3,7-
7,4

х104

БК/м2

7,4-
11,1х104

БК/м2

≥11,1х104

БК/м2
∑

Вінницька 588 - - - - 588
Житомирська 3643 275 187 31 3 4139
Івано-
Франківська 101 - - - - 101

Київська 11597 2884 684 44 976 16585
Кіровоградська 129 - - - - 129
Рівненська 19 - - - 19
Сумська 47 - - - - 47
Хмельницька 2 - - - - 2
Черкаська 2292 168 - - 2460
Чернівецька 321 - - - - 321
Чернігівська 2027 181 - - 2208
Всього 20766 3508 871 475 979 26599

Вважають, що у ґрунті заплав і дна водойм 30-кілометрової
зони накопичилося близько 5,33·105 мБк цезію-137. Київське
водосховище – містить більше 60 млн. т радіоактивного мулу.

Великої шкоди довкіллю завдають близько 1000 тимчасо-
вих могильників навколо АЕС,  у яких знаходиться 40  млн.  т
твердих відходів з сумарною радіоактивністю понад 7400 тис.
мБк. У четвертому блоці (який вибухнув) залишилася велика
кількість радіоактивного бруду потужністю в багато сотень ти-
сяч мБк, надійність нерозповсюдження якого зовсім не гаранто-
вана.  У Житомирській та Київській областях,  як і в Білорусі,  за
даними МОЗ України, у жінок забруднених радіонуклідами ра-
йонів значно збільшилася кількість народжувань недоношених
дітей та калік, кількість тяжких ускладнень вагітності (у 2,5-3
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рази), є серйозні генетичні зміни здоров’я. Загрозливо зростають
захворювання на рак.

Таблиця 3.2
Забруднення областей України цезієм-137

Площа зон забруднення, км2
Адміністративно-

територіальні
одиниці

3,7-
17,5х104

БК/м2

17,5–
55,5х104

БК/м2

55,5-
148х104

БК/м2

≥148
БК/м2

∑

Вінницька 1944 38 - - 1982
Волинська 582 - - - 582
Дніпропетровська 38 - - 38
Донецька 410 - - 410
Житомирська 9192 1780 336 154 11462
Івано-Франківська 606 - - 606
Київська 7695 957 546 417 9615
Кіровоградська 219 - - 219
Миколаївська 24 - - - 24
Одеська 27 - - - 27
Рівненська 9332 181 - - 9513
Сумська 491 - - - 491
Тернопільська 357 - - 357
Харківська 16 - - - 16
Хмельницька 318 - - - 318
Черкаська 3233 72 - - 3305
Чернівецька 500 14 - 514
Чернігівська 2221 135 - - 2356
Всього по Україні 37205 3177 882 571 41835

Вплив Чорнобильської аварії на здоров’я людей дуже знач-
ний і буде проблемою не тільки для нас ,  а й для кількох при-
йдешніх поколінь. В плани Мінекобезпеки входить розповсю-
дження системи дистанційного моніторингу на всі АЕС України
( при належній підтримці Німеччини та Євросоюзу). Основними
задачами системи є забезпечення засобами для обробки і управ-
ління великими об'ємами інформації метеорологічного та радіа-
ційного типу, здійснення оцінки і прогнозу радіаційної ситуації
у випадку аварії, а також моделювання використання контрза-
ходів і варіантів дій при аварії.
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? Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Дайте визначення антропогенного  фактора. Які впливи від-
носяться до антропогенних факторів?
2. За якими ознаками класифікують антропогенні фактори?
3. За якими принципами групуються антропогенні фактори?
4. Як впливають антропогенні фактори 1-3 груп на біосферу?
5. Яку впливають антропогенні фактори 4-7 груп на біосферу?
6. Які існують напрями групування спостережень за дією ан-
тропогенних факторів?
7. Які використовують спостереження за локальними джерела-
ми забруднення?
8. Які існують спостереження за станом  біотичної складової
біосфери?
9. Як здійснюються спостереження за реакцією великих сис-
тем?
10. Що собою являє екологічна ситуація?
11. Які основні чинники деградації ґрунтів?
12. Яким чином впливають пестициди на ґрунти?
13. Для чого необхідний радіаційний моніторинг?
14. Що собою являє екологічна безпека?
15. Яка природа виникнення парникового ефекту?
16. Які наслідки парникового ефекту найнебезпечніші для люд-
ства?
17.Які причини виникнення кислотних опадів?
18.Які основні задачі кризового моніторингу?
19. Які речовини насамперед  ініціюють руйнування озону в ат-
мосфері?
20. Які наслідки Чорнобильської катастрофи?



72

Література для самопідготовки

Основна:
1.  Моніторинг довкілля :  підруч.  :  Том.  1.  /  Запольський А.

К., Войцицький А. П., Пількевич І. А., Малярчук П. М., Багмет
А.  П.,  Парфенюк Г.  І.  – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобо-
ри-2006». – 408 с.

2.  Клименко М.  О.  Моніторинг довкілля :  підруч.  /  М.  О.
Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк : К. : Вид. центр «Ака-
демія», 2006. – 360с.

Додаткова:
1. Величко О. М. Екологічний моніторинг:  навч.  посіб.  / О.

М. Величко, Д. В. Зеркалов.– К. : Наук. світ, 2001. – 250с.
2. Багмет А. П. Військова екологія : навч. посіб. / А. П. Баг-

мет, А. П. Войцицький – Житомир: вид-во ДВНЗ «Державний
агроекологічний університет», 2004 – 155с.

3. Запольський А. К. Основи екології : підруч. / за ред. К. М.
Ситника / А. К.Запольський, А. І. Салюк. – 4-е вид., допов. і пе-
реробл. – К. : Вища шк., 2010. – 399с.

4. Мислива Т. М. Основи моніторингу довкілля : навч. посіб.
/  Т.  М.  Мислива.  М.  Й.  Долгілевич.  –  Житомир:  вид-во ДВНЗ
«Державний агроекологічний університет», 2007 – 376с.

5. Войцицький А. П. Техноекологія : підруч. / Войцицький
А.  П.,  Дубровський В.  П.,  Боголюбов В.  М.  за ред.  В.  М.  Бого-
любова. – К. : Аграрна освіта, 2009. –533с.



73

Розділ 4
МОНІТОРИНГ ЯК СИСТЕМА ОЦІНКИ

 СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

4.1. Якість природного середовища
Ефективне регулювання якістю оточуючого середовища ба-

зується на адекватній інформації про рівень забруднення і зміни
стану екосистем під впливом забруднення.

Якість природного середовища – це стан природних і пере-
творених людиною екосистем,  що зберігають їх здатність до
постійного обміну речовин та енергії в природних екосистемах.
У екосистемах якість природного середовищ забезпечується ді-
єю законів розвитку природи, а у перетворених – дотриманням
міри відповідності природного навколишнього середовища
споживанню живих організмів та екологічним інтересам суспі-
льства

Найбільш розповсюдженими критеріями оцінки якості
складових природного середовища: атмосферного повітря, пріс-
них і морських вод, ґрунтів є гранично допустимі концентрації
(ГДК) шкідливих речовин у названих середовищах. Вперше
ГДК були розроблені ще в 30-і рр.  минулого століття.  Зазначи-
мо,  що затверджені в СРСР нормативи були досить жорсткими,
але рідко дотримувались на практиці.

Порівняно недавно розпочато роботи щодо встановлення
ГДК токсичних речовин для ґрунтів. Тому на даний час експе-
риментально обґрунтовані і затверджені Міністерством охорони
здоров’я ГДК у ґрунтах для незначної кількості неорганічних та
органічних речовин. Але перелік ГДК шкідливих речовин по-
стійно розширюється.

У відповідності з розробленими значеннями ГДК в оптима-
льну програму спостережень входять такі забруднюючі речови-
ни:

· в атмосферному повітрі: сульфур діоксид, озон, оксиди
нітрогену, карбон діоксид, пил, аерозолі, важкі метали, пести-
циди, бенз(а)пирен;

· в атмосферних опадах: важкі метали, ДДТ, Нітроген (за-
гальний вміст), Фосфор (загальний вміст), а також аніони та ка-
тіони (сульфати, нітрати, хлориди, йони амонію, кальцію та ін.);
бенз(а)пирен;
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· у поверхневих водах: важкі метали, пестициди, рН,
бенз(а)пирен, мінералізація, Нітроген (загальний вміст), Фосфор
(загальний вміст), нафтопродукти, феноли;

· у ґрунтах: важкі метали, пестициди, бенз(а)пирен, Нітро-
ген (загальний вміст), Фосфор (загальний вміст);

· у біоті: важкі метали, пестициди, бенз(а)пирен, Нітроген
і Фосфор (загальний вміст).

Одночасно проводяться спостереження за гідрометеороло-
гічними та геофізичними параметрами, знання яких необхідне
для інтерпретації даних про забруднення природних середовищ,
а також для оцінки біогеологічних циклів і циркуляції забруд-
нюючих речовин.

Оцінка зміни стану НПС дає змогу:
1) визначити можливий збиток НПС від природного та

антропогенного впливів;
2) визначити додаткові природні можливості для викори-

стання їх людиною;
3) визначити оптимальні умови для людської діяльності.
Умовно розрізняють: екологічні, економічні та естетичні

збитки. Екологічні збитки від якої-небудь дії визначаються від-
хиленням від певного стану (що характеризує межу допустимо-
го) екосистеми, угруповання, популяції під впливом даної дії. За
допустиме екологічне навантаження необхідно вважати таке
навантаження, яке не викликає негативних наслідків, змін у жи-
вих організмах і не призводить до погіршення якості природно-
го середовища. Різниця між гранично допустимим і фактичним
станом характеризується екологічним резервом. Під екологічною
стійкістю екосистеми розуміють здатність її досить довгий час
протистояти факторам дії. Для неї не характерні вимирання, де-
градація окремих її компонентів.

4.2. Основні положення нормування антропогенного
навантаження на природне середовище

Нормування якості навколишнього середовища – діяльність
по встановленню гранично допустимих впливів людини на при-
роду. Зрозуміло, що вплив людини ширший від забруднення:
виробництво продукції, знищення природних екосистем, пору-
шення стандартів на якість продукції – результат перевищення
навантаження на довкілля. У природних екосистемах якість до-
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вкілля забезпечується дією законів розвитку природи, а у пере-
творених – дотриманням міри відповідності природного навко-
лишнього середовища споживанню живих організмів та еколо-
гічним інтересам суспільства.

Система екологічних норм – це сукупність взаємо-
пов’язаних екологічних нормативів, регламентів, правил і ви-
мог, що ведуть до встановлення взаємопогоджених вимог до
об’єктів екологічного нормування.

Природоохоронні норми – це система нормативів, регламен-
тів, правил і вимог для забезпечення екологічної безпеки насе-
лення, охорони навколишнього природного середовища (ОНПС)
і раціональне використання природних ресурсів. До системи
природоохоронних норм входять:

· екологічні нормативи – науково-обґрунтовані критерії
максимально допустимих змін природних властивостей об’єктів
нормування і максимального допустимого рівня впливу на НПС
господарської та іншої діяльності;

· нормативи  екологічної безпеки – науково-обґрунтовані
критерії безпеки та нешкідливості факторів НПС для людини та
інших живих організмів;

· екологічний  норматив антропогенного навантаження
– науково обґрунтовані критерії гранично допустимого впливу
антропогенних факторів, який не змінює якості НПС, або змі-
нює його в допустимих межах та гарантує екологічну безпеку
для людини та інших живих організмів;

· екологічний норматив якості об’єктів НПС – науково
обґрунтовані критерії екологічного благополуччя екосистем;

· ресурсогосподарські нормативи – науково обґрунтовані
критерії раціонального природокористування, спрямовані на
досягнення максимуму соціально-економічного ефекту госпо-
дарської діяльності при дотриманні екологічних нормативів
ОНПС.

Екологічна норма – це обов’язкова межа збереження еколо-
гічного благополуччя системи в цілому і її складових; обмежен-
ня рівнів впливу господарської та іншої діяльності відповідно
законодавства і націлені на раціональне природокористування
та охорону НПС.

Сучасні питання екологічного нормування полягають у
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створенні науково-методичної та матеріально-технічної основи
робіт з розробки нормативних документів та їх впровадженні у
практику.

Екологічному нормуванню підлягають:
1) стан природних об’єктів;
2) характер використання природних ресурсів;
3) вплив антропогенних джерел.
Методики проведення екологічного нормування включають

наступний комплекс робіт:
· проведення експериментів в лабораторних та натурних

умовах (мікросистеми);
· дослідження на ізольованих ділянках природних екосис-

тем;
· виконання робіт на експериментальних еталонних полі-

гонах, пристосованих для проведення експерименту в природ-
них умовах;

· стаціонарні ландшафтні геохімічні та геофізичні дослі-
дження;

· використання теоретичних та розрахункових аналітич-
них методів;

· проведення експертних процедур;
· узагальнення даних спостереження для різних станів

екосистем – надзвичайні ситуації; екологічне лихо, деграда-
ційні процеси і екстремальне високе антропогенне навантажен-
ня.

Нормативна база охорони навколишнього природного сере-
довища повинна бути побудована за ієрархічним принципом і
включати три блоки:

1. Еколого-технічні та еколого-технологічні норми. Основ-
ною метою їх впровадження є обмеження на використання тех-
ніки та технологій.

2. Природоохоронні норми. Основною метою їх застосу-
вання є врахування всієї сукупності факторів екологічного ризи-
ку. До складу цього комплексу норм входять:

2.1. Нормативи і правила екологічної безпеки:
·гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речо-

вин у атмосферному повітрі, водах, ґрунтах;
·гранично допустимі рівні (ГДР) акустичного, електромаг-
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нітного, шкідливого впливу фізичного і біологічного характеру;
·гранично допустимий вплив (ГДВ) на основі ГДК;
·тимчасово погоджені викиди (ТПВ);
·гранично допустимі скиди (ГДС);
·тимчасово погоджені скиди (ТПС);
2.2. Екологічні норми:
· екологічні нормативи якості для різних рівнів екосис-

тем (нормативи збереження видового та ландшафтного різнома-
ніття);

· нормативи забезпечення стійкості загального екологіч-
ного балансу, гранично допустимі зміни структурно-
функціональних показників в екосистемах;

· нормативи збереження генофонду;
· вимоги до збереження унікальних природних об’єктів,

ландшафтів, правила вилучення зон екологічного лиха, віднов-
лення якісного стану екосистем (нормативи якості води, повітря
і т.д.);

· екологічні нормативи та правила охорони природних
ресурсів (ГДР регулювання природних процесів, правила охо-
рони умов відтворення природних ресурсів, нормативи охорони
природно-ресурсного потенціалу регіону);

· екологічні нормативи антропогенного навантаження
(допустимі рівні навантаження на одиницю території; нормати-
ви розміщення відходів на одиницю  території;

· гранично допустимі викиди в одиницю часу;
· сумарні гранично допустимі екологічні навантаження

(ГДЕН);
· ГДР біологічного та фізичного впливу;
· нормативи на інфраструктуру території. Ці нормативи

поділяються на: індивідуальні і типові; для сучасного стану та
перспективні; потенційно можливі; особлива група – екологічні
нормативи для зон надзвичайної ситуації, зон екологічного лиха
і для об’єктів особливої охорони.

2.3. Ресурсогосподарські нормативи і правила:
· нормативи використання природних ресурсів (регіона-

льні поресурсні нормативи (в межах ПТК);
· галузеві поресурсні нормативи (в межах виробництва);
· нормативи споживання природних ресурсів;
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· нормативи використання вторинних ресурсів;
· нормативи утилізації відходів виробництва.
3. Еколого-економічні та соціально-екологічні норми.
Основною метою їх є розробка і застосування нормативів,

правил, вимог до управління у сфері охорони навколишнього
природного середовища (ОНПС) та раціонального використання
природних ресурсів (РВПР). До складу цього блоку природо-
охоронних норм належать наступні нормативи:

· нормативи плати і розміри платежів за використання
природних ресурсів;

· нормативи плати і розміри платежів за викиди і скиди;
· нормативи розташування відходів з урахуванням їх

екологічної небезпеки;
· нормативи компенсаційних витрат щодо зниження еко-

логічної шкоди;
· правила участі громадськості у проведенні екологічної

експертизи природоохоронних норм;
· обов’язкові вимоги для укладання угод у галузі ОНПС

та РВПР;
· правила урахування природоохоронної діяльності;
· правила стимулювання за виконання екологічних нор-

мативів, правил та вимог і санкції за їх порушення.

4.3. Система екологічного нормування
Система екологічного нормування – це комплексна система,

яка включає:
1. Основні принципи:
· використання системного підходу;
· паралельний та збалансований розвиток елементів сис-

теми;
· впровадження досягнень науки та техніки;
· досягнення багатофункціональності, стійкості, гнучкос-

ті, завершеності, економічності, цілісності та ефективності сис-
теми;

· взаємозв’язок екологічних вимог і актів законодавства;
· використання міжнародного досвіду у вітчизняній

практиці;
· інформативність при створенні екологічних норм щодо

діючого законодавства;
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·обговорення і апробація екологічних нормативів і правил;
·зв’язок з державною системою стандартизації у галузі

ОНПС та РВПР;
·впровадження  інформаційних систем та технологій в сис-

тему екологічного нормування.
2. Порядок екологічного нормування:
· отримання замовлення Міністерства охорони навколиш-

нього природного середовища України на розробку екологічних
норм, або завдання координаційного органу екологічного нор-
мування (КОЕН), якщо є нові екологічно значущі фактори;

· затвердження плану розробки (щорічно) Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України;

· залучення до робіт з екологічного нормування наукових
центрів Міністерства охорони навколишнього природного сере-
довища України та установ;

· створення органу акредитації;
· створення спеціалізованих полігонів для виконання експе-

риментальних робіт;
· обґрунтування отриманих результатів щодо встановлення

екологічних норм згідно з інструктивно-методичними докумен-
тами;

· надіслання проектів у зацікавлені організації згідно пере-
ліку Міністерства охорони навколишнього природного середо-
вища України;

· проведення екологічної експертизи.
Норматив стає юридично обов’язковим з моменту затвер-

дження його компетентними органами Держкомсанепідем-
нагляду та Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України. Розробка нормативів та нормування ве-
деться у трьох основних напрямках:

1. Санітарно-гігієнічне нормування;
2. Екологічне нормування;
3. Науково-технічне нормування.

Санітарно-гігієнічне нормування
Санітарно-гігієнічні нормативи – найбільш розвинута і по-

ширена система норм, правил і регламентів для оцінювання ста-
ну навколишнього середовища. Вони встановлюються в інтере-
сах охорони здоров’я людини і збереження генетичного фонду
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деяких популяцій рослинного і тваринного світу. Санітарно-
гігієнічне нормування охоплює також виробничу та житлово-
побутову сфери в житті людини. Встановлені та затверджені
нормативи є обов’язковими на всій території України. Для пит-
ної води гранично допустимі концентрації (ГДК) деяких шкід-
ливих речовин були затверджені ще у 1939 році. Наразі число
встановлених ГДК для водних об’єктів різного призначення на-
близилося до 2000. Для атмосферного повітря у 1952 році були
введені ГДК для 10  речовин,  на даний час їх вже близько 100.
Існують також ГДК забруднюючих речовин у ґрунті та ін.

Основними характеристиками нормування є токсикант, до-
за, концентрація, границі шкідливої летальної дози. Токсикант –
отруйна, шкідлива для здоров’я речовина. Для оцінювання ток-
сичності речовини проводяться досліди на тваринах з наступ-
ною екстраполяцією експериментальних даних на людину. Доза
– кількість (маса) шкідливої речовини, яка надійшла в організм,
відносно маси тіла (мг×кг-1). Концентрація – кількість речовини
відносно одиниці об’єму або маси повітря (мг×м-3), води (мг×л-1),
ґрунту (мг×кг-1). Летальна доза (ЛД) – смертельна доза токсикан-
та, яка спричиняє загибель організму. Летальна концентрація
(ЛК) – смертельна концентрація токсиканта.  Границя шкідливої
дії – це мінімальна доза речовини, при впливі якої в організмі
виникають зміни, що виходять за межі фізіологічних та присто-
сувальних реакцій.

Нормативи, які обмежують шкідливий вплив, встановлю-
ються і затверджуються спеціально уповноваженими Держав-
ними органами в галузі охорони навколишнього природного
середовища, санітарно-епідеміологічного нагляду й удоскона-
люються у міру розвитку науки і техніки з урахуванням міжна-
родних стандартів.

Гранично допустимі концентрації – це нормативи, які вста-
новлюють концентрації шкідливої речовини в одиниці об’єму
(повітря або води), маси (харчових продуктів, ґрунту) або пове-
рхні (ґрунту, шкіри працюючих), які при впливі за визначений
проміжок часу не впливають на здоров’я людини,  не погіршу-
ють її самопочуття, не зменшують працездатність і не виклика-
ють несприятливих наслідків у її нащадків.

Таким чином, санітарно-гігієнічне нормування охоплює всі
сфери оточуючого середовища та різні шляхи надходження шкі-
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дливих речовин в організм людини, хоча дуже рідко відображає
комбіновану дію (одночасну або послідовну дію декількох речо-
вин при одному і тому ж шляху надходження) і не враховує
ефектів комплексного надходження шкідливих речовин в орга-
нізм різними шляхами та з різних середовищ – з повітря, води, з
їжею, через шкірні покриви тощо і сукупного впливу всього різ-
номаніття фізичних, хімічних та біологічних факторів оточую-
чого середовища.

Аналіз того, як змінюються впродовж певного часу значен-
ня гранично допустимих концентрацій, свідчить про їх віднос-
ність, або, точніше, про відносність наших знань про безпеч-
ність або небезпечність тих чи інших речовин. Достатньо згада-
ти про те, що в 50-ті рр. XX ст. ДДТ вважався одним з найбезпе-
чніших для людини інсектицидів і широко рекламувався для
використання в побуті.

Для речовин, про дію яких не накопичено достатньої інфо-
рмації, можуть встановлюватися тимчасово допустимі концен-
трації (ТДК), тобто отримані розрахунковим шляхом нормати-
ви, які рекомендуються для використання впродовж 2-3 років.
Іноді використовують і інші характеристики забруднюючих ре-
човин, такі як летальна доза та летальна концентрація

Розрізняють мінімально летальні (ЛД0-10), середньо летальні
(ЛД50), абсолютно летальні (ЛД100) та інші дози. Цифри, наведе-
ні у вигляді індексів, відображають ймовірність (%) виявлення
визначеного токсичного ефекту – в даному випадку смерті в пе-
вній групі піддослідних тварин. Необхідно відзначити, що вели-
чини токсичних доз залежать від шляхів надходження речовини
в організм.  Доза ЛД50 (тобто загибель половини піддослідних
тварин) дає більш визначену в кількісному відношенні характе-
ристику токсичності, ніж ЛД100 або ЛД0, тому її ще називають
летальною концентрацією (ЛК50). В залежності від ступеня ток-
сичності отруйних речовин виділяють чотири класи небезпечно-
сті. Найбільш небезпечний перший клас. Впливаючи на орга-
нізм, шкідливі речовини викликають гострі та хронічні захво-
рювання. Хронічні захворювання часто викликають важкі мета-
ли, а деякі отруйні речовини з класу хімічної зброї викликають
тільки гострі отруєння.

Для більшості токсичних речовин встановлюють дві грани-
чно допустимі концентрації:
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· мінімальну при гострому отруєнні (ГДКМГ);
· мінімальну при хронічному захворюванні (ГДКМХ).
Проте слід враховувати,  що одні і ті ж концентрації шкід-

ливих речовин по-різному впливають на організм в залежності
від того, де вони знаходяться: у повітрі, воді чи ґрунті. Тому
ГДК шкідливих речовин в різних середовищах можуть дуже
відрізнятися.

Екологічне нормування
Екологічне нормування передбачає так зване допустиме на-

вантаження на екосистеми. Допустимим вважають таке наван-
таження, під впливом якого відхилення від нормального стану
системи гарантовано не перевищує природних змін середовища,
а, отже, не викликає небажаних наслідків у біоті і не призводить
до погіршення якості оточуючого природного середовища.

Таким чином, необхідність розробки ГДК не тільки за сані-
тарно-гігієнічними, але й за екологічними ознаками шкідливості
є очевидна. Екологічні нормативи принципово відрізняються від
санітарно-гігієнічних, рибогосподарських та інших токсикологі-
чних ГДК.

Завданням екологічного нормування є забезпечення норма-
льного функціонування екологічних систем в цілому, в тому чи-
слі і здоров’я людини, тобто збереження встановленої рівноваги
у природі в рамках можливої саморегуляції. Головне у тому, що
збереження екологічної рівноваги визначається не індивідуаль-
ною реакцією окремих особин, як в експерименті, а розгорну-
тою в часі та просторі реакцією всієї спільноти екосистеми.  У
цьому разі екологічні нормативи потрібно розробляти на лока-
льному та регіональному рівнях, забезпечуючи тим самим еко-
логічну рівновагу в глобальному масштабі.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в
екосистемах за аналогією з ГДК можна називати ЕДК – екологі-
чно-допустимі концентрації шкідливих речовин в екосистемах
довкілля, які надходять з різних антропогенних джерел і не по-
рушують гомеостатичні механізми саморегуляції екосистем. На
основі ЕДК можна розрахувати екологічно допустимі наванта-
ження ЕДН, які не повинні перевищувати екологічної ємності
екосистем. Встановлення екологічно допустимих навантажень є
тим заходом, який дозволить забезпечити баланс екологічних та
соціально-економічних інтересів людини, а отже – інструментом
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стійкого розвитку суспільства. Екологічне нормування повинно
стати частиною загальнодержавної програми екологічної безпе-
ки природних ресурсів України.

Науково-технічне нормування
Науково-технічне нормування передбачає введення обме-

жень діяльності господарських об’єктів відносно забруднення
оточуючого середовища, тобто визначає гранично допустимі
інтенсивності потоків шкідливих речовин, які можуть надходи-
ти від джерел впливу в повітря,  воду і ґрунт.  Таким чином,  від
підприємств вимагається не безпосереднє дотримання тих чи
інших ГДК, а дотримання гранично допустимих викидів і скидів
шкідливих речовин, які встановлені для господарського об’єкту
в цілому або для конкретних джерел, які входять до складу цьо-
го об’єкту. Зафіксоване перевищення величин ГДК в оточуючо-
му середовищі саме по собі не є порушенням з боку підприємст-
ва, хоча, як правило, є сигналом невиконання встановлених нау-
ково-технічних нормативів або свідчить про необхідність їх (но-
рмативів) перегляду.

Санітарно-гігієнічні та екологічні нормативи визначають
якість об’єктів оточуючого природного середовища відносно
здоров’я людини та стану екосистем, однак не вказують на дже-
рело впливу і не регулюють його діяльність.  Вимоги,  які став-
ляться безпосередньо до джерел антропогенних впливів на ото-
чуюче середовище, встановлюються науково-технічними нор-
мативами.

До науково-технічних нормативів, крім нормативів скидів
та викидів, належать також технологічні, технічні, будівельні,
містобудівельні норми і правила (наприклад БНіП),  які містять
вимоги щодо охорони оточуючого природного середовища.

В основу розробки науково-технічних нормативів покладе-
но такий принцип: за умовами дотримання цих нормативів
об’єктами господарської діяльності регіону вміст будь-якої шкі-
дливої речовини (домішки) у воді,  повітрі та ґрунті має задово-
льняти вимогам санітарно-гігієнічного нормування.

4.4. Оцінка екологічного стану навколишнього середовища
Оцінка стану повітряного середовища

Для оцінки екологічного стану повітряного середовища в
цілому запропонований ряд комплексних показників забруднен-
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ня атмосфери (сумісно з кількома забруднюючими речовинами).
Найпоширенішим є комплексний індекс забруднення атмосфери
(ІЗА). Його розраховують як суму нормованих за ГДКсд і приве-
дених до концентрації діоксиду сірки середнього вмісту різних
шкідливих речовин:
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де Yi  – одиничний індекс забруднення для і-тої речовини;
     Ссер. – середня концентрація в повітрі і-тої речовини,

мг/нм3;
    ГДКсд.і – гранично допустима концентрація середньодо-

бова для і-тої речовини мг/нм3;
    аі – безрозмірна константа приведення ступеня шкідливо-

сті і-тої речовини до шкідливості діоксиду сірки, яка залежить
від того, до якого класу небезпечності належить забруднююча
речовина:

Класи небезпечності 1 2 3 4
Константа аі 1,7 1,3 1,0 0,9

Примітка: усі нормовані речовини (ГОСТ12.1.007-76 зі зміною № 1 від
01.01.82) поділені на класи небезпечності (табл. 4.1).

Таблиця 4.1
Класи небезпечності нормованих речовин

Клас
 небезпечності Ступінь небезпечності Величина

ГДК, мг·м-3

І Надзвичайно небезпечні речовини ≤ 0,1
ІІ Високо небезпечні речовини 0,1–1,0
ІІІ Помірно небезпечні речовини 1,0–10,0
ІV Малонебезпечні речовини > 10,0

Нині у зв’язку з розвитком промисловості та зростанням
процесів урбанізації створюються умови надходження в навко-
лишнє середовище та організм людини одночасно декількох
шкідливих хімічних речовин. У зв’язку з цим з’явилося таке по-
няття, як комбінована дія хімічних речовин. Існують три основні
типи комбінованої дії хімічних речовин:

1. Синергізм, коли одна речовина посилює дію іншої;
2. Антагонізм, коли одна речовина послаблює дію іншої;
3. Сумація або адитивна дія, коли дія речовин у комбінації

сумується.
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Накопичені токсикологічними дослідженнями дані свідчать
про те, що в більшості випадків промислові викиди та скиди
шкідливих речовин у комбінації діють за типом сумації, тобто
дія їх додається. Це важливо враховувати при оцінці якості пові-
тряного середовища.

Для співставлення даних про забрудненість кількома речо-
винами атмосферного повітря різних міст або районів міста
комплексні індекси забруднення атмосфери мають бути розра-
ховані для однакової кількості (n) домішок. У випадку присут-
ності в атмосферному повітрі кількох забруднюючих речовин,
які мають здатність до сумарної дії (див.  додаток 1), їх сумарна
допустима концентрація повинна відповідати умові:

1 2
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де С1, С2…Сn – фактичні концентрації речовин в атмосфер-
ному повітрі при одночасному відборі проб в одній місцевості,
мг /м3. ГДК1, ГДК2…ГДКn – гранично допустимі концентрації
цих речовин в атмосферному повітрі, мг/м3.

У табл.  4.2.  наведені ГДК деяких шкідливих речовин у по-
вітрі населених пунктів.

Таблиця 4.2
ГДК деяких шкідливих речовин у повітрі

населених пунктів, (мг·м-3)
Речовина ГДКс.д. ГДКм.р. К

Тверді речовини (пил) 0,15 0,2 3
Діоксид сірки 0,05 0,5 1,0
Діоксид азоту 0,04 0,085 0,8
Оксид азоту 0,06 0,4 1,2
Оксид вуглецю 3,0 5,0 60
Аміак 0,04 0,2 0,8
Хлорид водню 0,2 0,2 4,0
Ціанистий водень 0,01 – 0,2
Оксид кадмію 0,001 – 0,02
Плюмбум 0,0003 0,03 0,005
Сірководень 0,005 0,03 0,1
Бенз(а)пірен 0,000001 – 0,00002
Фенол 0,003 0,01 0,06
Формальдегід 0,003 0,035 0,06
Фторид водню 0,005 0,2 0,1
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Примітка:
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2. На територіях, які підлягають посиленій охороні, встановлюють більш жорсткі
вимоги – ГДК мають бути зменшені на 20 %.

3. Більш детальна таблиця шкідливих речовин у повітрі населених пунктів наведе-
на у додатку 2.

Приклад 4.1. Визначити допустиму концентрацію оксиду
вуглецю (ІІ) за умов сумарної дії його з оксидом сірки та сірко-
воднем, зробити відповідні висновки.

Дані для розрахунків: концентрація оксиду сірки в повітрі
житлової зони становить 0,015 мг/м3.; а концентрація сірковод-
ню – 0,002 мг/м3.

ГДКсд. для SO2, H2S та СО наведені в табл. 4.2.
Розв’язок. На підставі формули (4.2) допустима концент-

рація оксиду вуглецю (ІІ) в атмосферному повітрі визначати-
меться таким чином:
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Визначаємо допустиму концентрацію оксиду вуглецю (ІІ) в
повітрі житлової зони за формулою (4.3):
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Висновок. З проведених розрахунків видно, що з урахуван-
ням сумарної дії кількох шкідливих компонентів повітря конце-
нтрація оксиду вуглецю не повинна перевищувати 0,9 мг/м3., що
значно нижче за його ГДКсд..

Оцінка стану водного середовища
При аналізі результатів моніторингу стану водного середо-

вища важливо знати,  до якого типу водних об’єктів належать
конкретні річка, озеро, водосховище або інший водний об’єкт, і
використовувати для оцінки ситуації відповідні нормативи.

Метод інтегральної оцінки якості води. В гідрохімічній
практиці використовується метод інтегральної оцінки якості во-
ди за сукупністю забруднюючих речовин в ній та частотою їх
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виявлення.
В цьому методі для кожного інгредієнту на підставі факти-

чних концентрацій розраховують бали кратності перевищення
ГДКВР – Кі і повторюваність випадків Ні, а також загальний оці-
ночний бал – Ві: як лімітуючі показники забрудненості (ЛПЗ).
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;і і іВ К Н= × (4.6)
де Сі – концентрація у воді і-того інгредієнту, мг/дм3; ГДКі.

– гранично допустима концентрація і-того інгредієнту для водо-
йм рибогосподарського призначення мг/дм3; Н ГДКі. – кількість
випадків перевищення ГДК за і-тим інгредієнтом; Ni – загальна
кількість вимірювань і-того інгредієнту. Інгредієнти, для яких
величина загального оціночного балу більша або дорівнює оди-
ниці, виокремлюються як лімітуючи показники забрудненості.
Комбінаторний індекс забрудненості води визначається за фор-
мулою:
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За величиною комбінаторного індексу забрудненості вста-
новлюється клас забрудненості води.

Метод сумарного ефекту оцінки якості води
Точно оцінити комплексну дію шкідливих речовин у воді

водойми неможливо. Тому застосовують метод оцінки сумарно-
го ефекту впливу на санітарний стан водойми кількох шкідли-
вих речовин за умовою:

1 2

1 2

... 1,n

n

СС С
ГДК ГДК ГДК

+ + + £
,

(4.8)

де С1, С2…Сn – концентрація шкідливих речовин у воді
водойми, мг/л; ГДК1, ГДК2,…, ГДКn – гранично допустимі
концентрації, мг/л.

Оцінка якості води та порівняння сучасного стану водного
об’єкту зі встановленими в минулі роки характеристиками ви-
конується на підставі індексу забрудненості води (ІЗВ) за гідро-
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хімічними показниками. Цей індекс є формальною характерис-
тикою і розраховується усередненням як мінімум п’яти індиві-
дуальних показників якості води водного об’єкту.
Обов’язковими для врахування є: концентрація розчиненого у
воді кисню; показник кислотності рН; величина біологічного
значення споживання кисню (БСК).

Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів
Оцінка рівня забруднення ґрунтів виконується за показни-

ками, розробленими завдяки суміщенню геохімічних та гігієніч-
них досліджень міських середовищ. Такими показниками є кое-
фіцієнт концентрації хімічного елемента Кс і сумарний показник
забрудненості Zc.

Коефіцієнт концентрації визначається як відношення реа-
льного вмісту хімічної речовини у ґрунті до фонового вмісту
цієї ж речовини:
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де C – реальний вміст визначеної хімічної речовини у
ґрунті, мг/кг; C ф – фоновий вміст визначеного хімічного
елемента у ґрунті, мг/кг; ГДК – гранично допустима концентра-
ція забруднюючої речовини, мг/кг.

Оскільки ґрунти досить часто є забрудненими одночасно
кількома речовинами, то для них розраховують сумарний показ-
ник забрудненості, який відображає комплексний ефект впливу
всієї групи речовин
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де Zс – сумарний показник забрудненості ґрунтів; Ксі – кое-

фіцієнт концентрації і-тої хімічної речовини у пробі ґрунту; n –
кількість врахованих хімічних речовин.

Сумарний показник забрудненості може бути визначений
як для всіх елементів однієї проби, так і для ділянки території за
геохімічною вибіркою. Оцінка небезпечності забруднення ґрун-
тів комплексом хімічних речовин за показником Zс виконується
за оціночною шкалою,  градація якої розроблена на підставі ви-
вчення стану здоров’я населення,  яке мешкає на територіях з
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різними рівнями забрудненості ґрунтів (табл. 4.3).
Таблиця 4.3

Орієнтовна оціночна шкала небезпечності
забруднення ґрунтів за сумарним показником Zc

Категорія
забруднення

ґрунту
Zc Зміна показників здоров’я мешканців

у зонах забруднення ґрунтів

Допустима £16
Найнижчий рівень захворюваності
дітей та мінімум функціональних від-
хилень у дорослого населення

Помірно небез-
печна 16–32 Підвищення загального рівня захво-

рюваності

Небезпечна 32–
128

Підвищення загального рівня захво-
рюваності, кількості дітей, які часто
хворіють, дітей з хронічними захво-
рюваннями, порушення функціону-
вання серцево-судинної системи.

Дуже небезпеч-
на >128

Підвищення захворюваності дітей,
порушення репродуктивної функції у
жінок (збільшення випадків токсикозу
при вагітності, передчасних пологів,
мертвонароджених, гіпотрофій немо-
влят).

В таблиці 4.4. наведені значення ГДК деяких хімічних ре-
човин у ґрунті.

Приклад 4.2. Ґрунт у населеному пункті одночасно забруд-
нений кількома хімічними інгредієнтами, їх концентрація, мг·кг-

1 становить: нітрати – 390; суперфосфат – 290; фториди – 47;
арсен – 18. ГДК хімічних інгредієнтів наведено в додатку.

Необхідно визначити сумарний показник забруднення ґрун-
тів. ГДК деяких інгредієнтів наведено в табл. 4.4.

Розв’язок. Сумарний показник забруднення ґрунтів хіміч-
ними інгредієнтами (неорганічні сполуки) визначаємо за фор-
мулою (4.10)

( ) 95,714
20
18

10
47

200
290

130
390

=--+++=CZ
.
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Таблиця 4.4.
Значення ГДК хімічних речовин у ґрунті

Назва речовини ГДК, мг·кг-1

Метали
Кобальт 5,0
Манган, вилучений з чорнозему та дерново-
підзолистого ґрунту 700,0

Купрум (рухома форма) 3,0
Нікель 4,0
Меркурій 2,1
Плюмбум (рухома форма) 6,0
Плюмбум 32,0
Хром 6,0
Цинк 23,0

Неорганічні сполуки
Нітрати 130,0
Арсен 20,0
Сірководень 0,4
Фосфор (суперфосфат) 200,0
Фториди 10,0

Ароматичні вуглеводні
Бензол 0,3
Ізопропилбензол 0,5
Ксилоли 0,3
Стирол 0,1
Толуол 0,3

Добрива та ПАР
Рідкі комплексні добрива 80,0
Азотно-калійні добрива 120,0
Поверхнево активні речовини 0,2

Висновок. Оцінка небезпеки забруднення ґрунту в населе-
ному пункті, згідно табл. 4.3. – допустима.
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? Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Що передбачають під якістю навколишнього природного
середовища?
2. Які існують основні положення нормування антропогенного
навантаження на природне середовище?
3. Яка існує система екологічних норм?
4. Що передбачають еколого-технологічні норми?
5. Що включає Державна система екологічного нормування?
6. Який основний напрямок характеристики санітарно-
гігієнічного нормування?
7. Що передбачає екологічне нормування?
8. В яких випадках застосовують науково-технічне нормуван-
ня?
9. Які комплексні показники запропоновано для оцінки стану
повітряного середовища?
10.  В яких випадках застосовують метод оцінки сумарного
ефекту впливу на санітарний стан водойми кількох шкідливих
речовин?
11.  Який метод оцінки якості води використовується за сукуп-
ністю забруднюючих речовин в гідрохімічній практиці?
12.  За якою формулою здійснюється оцінка рівня хімічного за-
бруднення ґрунтів населених пунктів?
13.  За яких умов встановлюються основні значення ГДВ?
14.  За якою формулою визначається ГДВ для нагрітої газопові-
тряної суміші з одиночного (точкового) джерела з круглим
отвором?
15.  Що лежить в основі визначення ГДС?
16. Ґрунт у населеному пункті одночасно забруднений кількома
хімічними інгредієнтами, їх концентрації (мг/кг) становлять:
нітрати – 110; плюмбум – 40; арсен – 10; сірководень – 0,4. їх
ГДК наведені в табл. 4.4. Визначити сумарний показник забруд-
нення ґрунтів й зробити висновок згідно табл. 4.3.
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Розділ 5
МОНІТОРИНГ АТМОСФЕРИ

5.1. Екологічна безпека атмосфери
Потепління клімату викликається, головним чином, теплич-

ним ефектом, якому на 46% сприяє виробництво енергії внаслі-
док спалювання викопного палива з викидами в атмосферу вуг-
лекислого газу, на 24% забрудненням атмосфери іншими хіміч-
ними речовинами, зокрема, метаном, на 18% вирубкою лісів та
ерозією ґрунту, що однаково веде до зниження біологічного
зв’язування вуглекислого газу, на 9% інтенсифікацією сільського
господарства, з якою пов’язане надходження до атмосфери під-
вищеної кількості оксидів азоту,  та на 3%  спалюванням сміття.
Вуглекислий газ, як і інші тепличні гази, має здатність утримува-
ти теплове випромінювання біля поверхні Землі і цим викликати
підвищення температури. З 1950 р. до 1990 р. викиди вуглекисло-
го газу зросли на 30%. Наприклад в 1987 році в атмосферу плане-
ти надійшло 5,5 млрд. тонн вуглекислого газу. Одна лише вируб-
ка лісів дає збільшення вуглекислого газу на 20%.

Найнеприємнішими для людства є два наслідки парникового
ефекту.

Перший – значне збільшення посушливості в середніх широ-
тах, тобто в основних зернових районах (Україна, чорноземна
зона Росії,  Кубань,  «зернові» штати США).  Клімат тут стане на-
півпустельним, і врожаї зерна різко скоротяться.

Другий – це підйом рівня Світового океану на 2-3 м за раху-
нок танення полярних льодових шапок. Це викличе затоплення
багатьох прибережних ділянок, де живуть мільйони людей, міст,
портів тощо. Наприклад, така держава, як Бангладеш, майже по-
вністю буде затоплена, піде під воду Венеція тощо.

Накопичення в повітрі великої кількості пари сульфатної ки-
слоти може спричинити появу кислотних дощів. Кислотні опади
нині випадають всюди. Високою кислотністю характеризуються
опади в Західній Європі, в 1990 році вона коливалася в межах від
3,8 до 6,8 рН , що було на 0,2 нижче, ніж у 1989 році. Стали типо-
вими кислотні опади і для України. У Черкаській області опади
закиснені нітратною кислотою, в Сумській – сульфатною, в Рів-
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ненській – нітратною й сульфатною. Частота випадання кислот-
них дощів швидко зростає.

Під впливом кислотних дощів відбувається закиснення води
в річках, озерах, ставках та інших континентальних водоймах.
Вода в таких водоймах з бікарбонатної стає сульфатною,  в ній
зростає кількість Алюмінію та Мангану. У таких водоймах під-
вищена рухомість Меркурію, Купруму та Цинку. У водоймах із
закисненою водою видова різноманітність знижується.

У багатьох країнах кислотні дощі завдають значних збитків.
Так,  у Великій Британії висихають 69 % букових і тисових лісів.
Від кислотних опадів особливо потерпають закриті водойми –
озера й ставки. У Швеції в 4 тис. озер риба повністю зникла.

В Україні за останні 35 років площа кислих ґрунтів зросла на
33 %. Під впливом кислотних дощів зростає кислотність ґрунтів.
У багатьох регіонах вона досягає рН 4,1-4,5. Кислі ґрунти потре-
бують вапнування, що підвищує собівартість сільськогосподар-
ської продукції.

Площа кислих ґрунтів зросла на 33%. У таких ґрунтах під-
вищується міграція Плюмбуму,  Цинку,  Нікелю та Купруму.  Це
завдає збитків сільському господарству та природній рослиннос-
ті.

Найбільш чутливі до кислотних опадів ялинкові та смерекові
ліси в Європі почали всихати. Вважається, що в цьому районі від
кислотних опадів до 1992 року постраждало 31 млн. га лісу. Кис-
лотні опади прискорюють руйнування житлових будинків і архі-
тектурних пам'яток, оздоблених мармуром і вапняком. Кислотний
сніг завдає ще більшої шкоди,  ніж дощ,  оскільки він може нако-
пичуватись упродовж тривалого часу, що призводить до значного
закиснення ґрунту під час танення снігу навесні. Кислотність та-
лої води в десятки разів вища від кислотності дощової.

Озоновий шар знаходиться в атмосфері на висоті 20-35км та
захищає поверхню планети від жорсткої ультрафіолетової радіа-
ції з довжиною хвилі 325-400нм. Якби не існувало озонового ша-
ру, то життя на суходолі Землі було б неможливим, як це було на
світанку його зародження. Руйнування озону в атмосфері (рис.
5.1.)  ініціюється різного роду речовинами та насамперед:  хлоро-
та бромопохідними вуглеводнів; тетрахлоридом карбону, метил-
хлороформом тощо.
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Рис. 5.1. Руйнування озонового шару атмосфери

Але основний внесок роблять фреони, що широко засто-
совуються в холодильних установках різних типів, в аерозо-
льних балончиках та миючих засобах. Світове виробництво
фреонів на початок 90-х років перевищило 1  млн.  360  тисяч
тонн у рік. Під дією ультрафіолетового випромінювання фре-
они розкладаються з виділенням атомарного хлору,  який є
ефективним каталізатором розщеплення озону на кисень. Так,
один атом хлору призводить до розкладання 100 тис. атомів
озону.

У руйнуванні озону стратосфери певний внесок робить
ракетна техніка і сучасні надзвукові літаки завдяки викидам
продуктів згоряння їхнього палива. Зменшення товщини озо-
нового екрана та розриви в ньому ведуть до зростання ульт-
рафіолетового випромінювання, що досягає поверхні Землі.
Відповідно до супутникових даних, за останні 10 років ульт-
рафіолетове випромінювання зросло на 10%, а в Антарктиді,
де стійко зберігається “озонова дірка”, на 40%.

За даними “Грінпіс”, зменшення товщі озонового шару на
кожні 10% веде до збільшення числа випадків захворювання
раком шкіри на 300 тисяч. Стає частішим захворювання ката-
рактою очей. Показано, що підвищене ультрафіолетове опро-
мінення знижує імунітет, стають більш важкими та частими
інфекційні захворювання людини та сільськогосподарських
тварин.
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5.2. Задачі моніторингу забруднення атмосферного повітря
Завдання державної та відомчої служби контролю за забруд-

ненням повітряного басейну полягає в слідкуванні за зміною які-
сного стану повітря з метою своєчасного виявлення випадків по-
трапляння в атмосферу забруднюючих речовин, джерел їх надхо-
дження і своєчасного оперативного попередження підприємств
для вжиття заходів щодо регулювання або скорочення викидів.
Система спостережень повинна бути здатною забезпечити заціка-
влені організації достатньо повною інформацією. Остання необ-
хідна для вивчення особливостей забруднення повітря в районах
великих промислових об’єктів, території міста, а також для оцін-
ки змін рівнів за тривалий період, щоб на підставі таких даних
можна було б оцінити ефективність заходів, направлених для
зниження викидів і здійснити прогнозну оцінку ситуації.

На основі такої режимної інформації мають вирішуватись
наступні завдання:

· оцінка екологічного стану повітряного басейну;
· вивчення впливу стану повітряного басейну на захворюва-

ність населення;
· виявлення випадків та причин перевищення фонових рівнів

забруднення;
· оцінка масштабів збитку, заподіяного навколишньому се-

редовищу та народному господарству забрудненням;
· планування розміщення промислових виробництв та вибір

районів перспективної забудови;
· визначення санітарно-захисних зон;
· оцінка фонових рівнів забруднення на локальному та регіо-

нальному рівнях;
· виявлення випадків транскордонного перенесення забруд-

нюючих речовин;
· прогноз можливих змін забруднення внаслідок природних

процесів і техногенної діяльності.
Успішне вирішення таких завдань у великій мірі залежить

від структури моніторингової мережі, програми та методів дослі-
джень. В зв’язку із цим потребують визначення оптимальних ча-
сових і просторових параметрів сітки спостережень, оптимальної
кількості постів у містах.
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5.3. Організація робіт щодо збору інформації
Підготовчі роботи. Для оцінки ступеню забруднення атмос-

фери необхідно мати цілий ряд якісних та кількісних показників.
Рівень забруднення повітря оцінюють за максимальним разовими
або середньодобовими концентраціями шкідливих речовин. Мак-
симальні разові величини відображають короткостроковий вплив
забруднювачів, середньодобові – хронічну їх дію. Для контролю
за забрудненням атмосферного повітря середньодобові проби
відбирають в основному на стаціонарних постах, а разові – під
факелами промислових підприємств. Результати досліджень на
стаціонарних постах дають можливість охарактеризувати дифуз-
не забруднення атмосфери, а під факелом – дальність розповсю-
дження забруднення атмосферного повітря та виявити максима-
льне забруднення від підприємства.

З метою правильного розміщення стаціонарних постів, які
дозволяють більш повніше охарактеризувати стан повітряного
середовища у різних районах міста, попередньо необхідно зроби-
ти наступне:

1) провести облік джерел забруднення атмосферного повітря
в населеному пункті;

2) вивчити технологію виробництва за регламентом і вияви-
ти там джерела забруднення атмосфери;

3) ознайомитися із плануванням та генеральним планом роз-
витку міста, розміщенням на його території промислових підпри-
ємств, жилих кварталів, магістралей, більш інтенсивного руху
транспорту, розміщення зелених насаджень та водних басейнів;

4) територію міста умовно розділити на зони, які врахову-
ють віддаленість жилих кварталів від джерел забруднення;

5) у кожній зоні провести опитування населення про те, в
якій мірі підприємства або їх група, розташованих поблизу, впли-
вають на санітарно-побутові умови життя і самопочуття населен-
ня . дані подаються в анкеті і таблицях 1 і 2 (додаток 1).

6) намітити перелік речовин, які підлягають визначенню в
атмосфері, вибрати методи їх аналізу, підібрати апаратуру (форма
протоколу);

7) ознайомитись із розою вітрів та метеорологічними особ-
ливостями населеного пункту чи місцевості.

Обробляючи результати спостережень, необхідно встановити
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максимальне забруднення повітря за різними його інгредієнтами,
за якими велися спостереження за добу,  місяць,  сезон,  рік.  Слід
обрахувати середню арифметичну величину з концентрацій,
отриманих на певному пості за місяць, сезон, рік, відсоток проб
за добу,  місяць,  сезон,  рік,  які перевищують ГДК (максимально
разову та середньодобову) і в скільки разів. Потрібно визначити
залежність концентрацій від технології, режиму роботи очисних
споруд і метеорологічних факторів. Дані подаються згідно табл.3
(додаток А).

З метою визначення просторового характеру поширення ви-
кидів від того чи іншого підприємства вивчають технологію ви-
робництва та виявляють джерела забруднення атмосфери. Також
досліджують місцевість, яка оточує підприємство, по карті та в
натурі вивчають її кліматичні умови та розу вітрів, намічають
перелік речовин для досліджень, методи досліджень, проби від-
бирають маршрутним методом на відстані 100, 500, 1000, 2000 м
від джерела забруднення обов’язково під факелом (з підвітряної
сторони по відношенню до підприємства).

Радіус дослідження обмежують такою відстанню від джерела
забруднення,  на якому речовини,  що викидаються в повітря,  вже
не визначаються. Одночасно з навітряної сторони відбирають ко-
нтрольні проби. Такі дослідження проводять у всі пори року.

Пости спостережень, їх розміщення та кількість. Спосте-
реження за рівнем забруднення атмосфери здійснюється за допо-
могою постів,  які можуть розміщуватись в павільйоні або на ав-
томобілі із відповідним обладнанням. Встановлюються три кате-
горії постів спостереження за забрудненням атмосфери – стаціо-
нарні, маршрутні, пересувні (підфакельні).

Стаціонарний пост призначений для забезпечення безпере-
рвної реєстрації вмісту забруднюючих речовин, чи регулярного
відбору проб повітря для подальшого його аналізу. З числа стаці-
онарних постів виділяються опорні стаціонарні пости, які при-
значені для виявлення довгострокових змін вмісту основних і
найбільш поширених забруднюючих речовин.

Маршрутний пост призначений для регулярного відбору
проб повітря у фіксованій точці місцевості при спостереженнях,
які проводяться з допомогою пересувного обладнання.

Пересувний (підфакельний) пост призначений для відбору
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проб під димовим (газовим) факелом з метою виявлення зони
впливу даного джерела. Підфакельне спостереження здійснюєть-
ся за допомогою лабораторій, обладнаних на транспортних засо-
бах. Цей вид постів розміщується у визначених, фіксованих точ-
ках від джерела забруднення. У відповідності із зміною напрямку
факелу місця розміщення підфакельних постів можуть змінюва-
тися. Підфакельні пости розміщують із врахуванням очікуваних
найбільших концентрацій на віддалях 0,5; 1; 2; 3; 10 км від межі
санітарно-захисної зони або джерела забруднення із підвітряної
сторони від нього. Напрямок факелу визначається візуальними
спостереженнями за обрисами хмар, диму або за напрямком віт-
ру.

Кожний пост,  незалежно від категорії,  розміщується на від-
критій площадці, яка провітрюється з усіх сторін з покриттям, що
не пилить (асфальті, твердому ґрунті, газоні) таким чином, щоб
був відсутній вплив насаджень та приміщень. Стаціонарні і мар-
шрутні пости розташовуються в місцях, вибраних на основі по-
переднього дослідження забруднення повітряного середовища
промисловими викидами, автотранспортом, побутовими та інши-
ми джерелами та умов розсіювання.  Ці пости розміщуються в
центральній частині населеного пункту, житлових районах з різ-
номанітним типом забудови (в першу чергу найбільш забрудне-
них), зонах відпочинку, на територіях поблизу магістралей з ін-
тенсивним рухом транспорту. Розміщення стаціонарних постів
погоджується із місцевими органами щодо контролю за природ-
ним середовищем та санітарно-епідеміологічною службою. Опо-
рні пункти не підлягають переносу без попереднього погодження
із цими ж ознаками.

В районах зосередження великих джерел забруднення, або
великого підприємства досить часто виникає необхідність вияв-
лення місць максимальної концентрації забруднюючих речовин.
З цією метою місця відбору проб розміщують за концентричними
колами, в центрі яких знаходиться джерело забруднення, в точках
перетину з радіальними лініями, що вказують на сторони світу, а
у випадку необхідності із радіальними лініями, які вказують на-
прям проміжних сторін світу. Основне коло повинне мати радіус,
що приблизно дорівнює 20 висотам джерела забруднення. Радіус
найменшого кола повинен дорівнювати 0,5 радіусу основного
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кола, а радіус найбільшого кола – 1,5 радіусу основного кола. За
несприятливих метеорологічних умов радіус основного кола ви-
значають за радіусом ізоліній максимальної концентрації забруд-
нюючих речовин.

При підфакельних спостереженнях відбір проб повітря може
здійснюватись за напрямком вітру в точках перетину осі факелу і
концентричних кіл. На кожному колі по обидві сторони осі факе-
лу на відстанях, що дорівнюють 1/25 радіусу кола, встановлюють
ще по два пункти спостережень.  Кількість стаціонарних і марш-
рутних постів та їх розміщення в населених пунктах визначається
з врахуванням чисельності населення, площі населеного пункту,
рельєфу місцевості, розвитку промисловості, мережі автомагіст-
ралей, зосередження місць відпочинку та курортних зон. Їх кіль-
кість, залежно від чисельності населення міста, встановлюються
не менше як:

· 1 пост            – 50 тис. жителів;
· 2 пости          – 100 тис. жителів;
· 2–3 пости      – 100–200 тис. жителів;
· 3-5 постів      – 200–300 тис. жителів;
· 5–10 постів   – більше 500 тис. жителів;
· 10–20 постів – більше 1 млн. жителів.
У випадку, коли населений пункт має велику кількість дже-

рел та надто складний рельєф, то один стаціонарний або маршру-
тний пост розміщують через кожні 0,5-5 км (один пост на площу
від 5 до 10 км2).

Програма та терміни спостережень. На стаціонарних по-
стах встановлюють повну, неповну та скорочену програми спо-
стережень. Повна програма спостережень призначена для отри-
мання інформації про разові та середньодобові концентрації за-
бруднюючих речовин. Спостереження за повною програмою
здійснюються щоденно шляхом безперервної реєстрації за допо-
могою автоматичних пристроїв чи дискретно через рівні проміж-
ки часу не менше чотирьох разів з обов’язковим відбором о 1-й,
7-й, 13-й, 19-й годині за місцевим часом. Допускається проводити
спостереження за змінним графіком о 7-й, 10-й й 13-й годині у
вівторок, четвер і суботу, а також о 16-й, 19-й і 22-й годині у по-
неділок, середу та п’ятницю.

За неповною програмою спостереження проводяться з метою
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отримання інформації про разові концентрації щоденно о 7-й, 13-
й і 19-й годині. За скороченою програмою спостереження прово-
дяться для отримання інформації про разові концентрації щоден-
но о 7-й та 13-й годині за місцевим часом.  За скороченою про-
грамою допускається проводити спостереження в місцях, де се-
редньомісячні концентрації забруднюючих речовин нижче 1/20
разової ГДК, або менше нижнього граничного діапазону вимірю-
вання домішки методом, що використовується.

На опорних стаціонарних постах проводяться спостереження
за вмістом пилу, сірчистого газу, оксиду карбону(ІІ), діоксиду
азоту (основні забруднюючі речовини) та за специфічними речо-
винами, які характерні для промислових викидів конкретного на-
селеного пункту. На цих постах здійснюють спостереження за
специфічними забруднюючими речовинами. Спостереження за
основними забруднюючими речовинами допускається проводити
за скороченою програмою та не проводити їх, якщо середньомі-
сячні концентрації цих речовин впродовж року не перевищують
0,5 середньодобової ГДК. Перелік речовин для контролю на кож-
ному стаціонарному пості встановлюються органами гідрометео-
рології, контролю природного середовища, санепідемстанцій. На
маршрутних постах контролюються основні та специфічні забру-
днюючі речовини.

На пересувних постах проводяться спостереження за специ-
фічними забруднюючими речовинами, що характерні для викидів
конкретного підприємства. Використовують наступні режими
відбору проб:

· разовий, тривалістю 20–30 хв.;
· дискретний, при якому в один поглинаючий прилад або

фільтр через рівні проміжки часу впродовж доби відбирають де-
кілька разових проб;

· добовий (безперервний), за якого в один поглинаючий при-
лад або фільтр здійснюється відбір проб впродовж доби безпере-
рвно.

Одночасно з відбором проб повітря визначають метеорологі-
чні параметри: напрямок та швидкість вітру, температуру повіт-
ря, опади, стан погоди. Відбір проб для визначення приземної
концентрації домішок в атмосфері здійснюють на висоті від 1,5
до 3,5 м від поверхні землі.
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5.4. Методи відбору проб
Суть процесу відбору проб полягає у необхідності накопи-

чення для аналізу достатньої кількості шкідливих речовин. Про-
цес накопичення може бути пасивним, коли адсорбенти (тверді
або рідкі) піддаються дії повітря, та активним, коли повітря про-
пускають через абсорбційну рідину. Проби повітря відбирають
методом просмоктування з використанням аспіраторів. Об’єм
прокачаного повітря визначають потокомірами (ротаметрами,
рідинними манометрами, об’ємними газомірами).

Відбір проб повітря можна здійснювати аспіраційним, об-
мінним або вакуумним способами. При аспіраційному  досліджу-
ване повітря із певною швидкістю пропускають через поглинаю-
чий розчин,  в якому затримується досліджувана домішка.  При
обмінному способі проби повітря відбирають із газоприймача
(газові піпетки, бутлі), пропускаючи досліджуване повітря через
посуд у 10-тиразоваму об’ємі. При вакуумному способі відбір
здійснюють в евакуйований посуд. На місці відбору проби такий
посуд відкривають і досліджуване повітря його заповнює.

Для санітарно-хімічного аналізу проби відбирають переваж-
но аспіраційним способом шляхом пропускання повітря через
рідке поглинаюче середовище, сорбенти, фільтри. За наявності
високочутливих методів аналізу (газова хроматографія, атомна
абсорбція) можливий відбір проб повітря у закриті ємкості
(шприци, банки, поліетиленові пакети). Процес пробовідбору по-
винен відповідати наступним вимогам:

· відносні концентрації забруднювачів в пробах повинні бути
такими, як у первинному матеріалі;

· обробка проби не повинна вносити ніяких якісних змін до її
складу.

Мета здійснення відбору проб – зібрати частину матеріалу,
необхідного за обсягом, який можна зручно транспортувати і об-
робляти в лабораторії без суттєвих втрат точності визначення.
Відносні значення концентрацій усіх необхідних складових по-
винні бути такими ж в пробах, як у первинному матеріалі. Проба
повинна оброблятися таким способом, який не вносить значні
зміни до її складу. Кращі аналітичні методи не мають ніякого
значення, якщо використовуються недостатні методи відбору
проб. Застосовувані методи відрізняються в залежності від типу
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об’єкта і його використання. Важливими є відповідне розташу-
вання точок відбору проб і наявність додаткового устаткування, а
також методи здійснення відбору проб і типи проб.

Важлива частина кожного аналізу – опис виду проби. Навіть
якщо такий опис короткий і має обмежену інформацію, це може
використовуватися як перша перевірка аналізу. Існує кореляція
між видом проби і отриманими результатами. Тому зв’язок між
різними складовими може також слугувати подвійною перевір-
кою. Попередні дослідження періодично виконаних вибірок є чу-
довою перевіркою поточних результатів.

Великі відхилення чи раптові зміни можуть вказувати на те,
що система розстроєна, і вони могли бути результатом аналітич-
них помилок. Такі непередбачені результати повинні ретельно
перевірятися для усунення можливих помилок. Аналітичні ре-
зультати безглузді, якщо не може бути зроблена їх необхідна оці-
нка та інтерпретація,  яка в багатьох випадках робиться як на по-
чатку, так і при завершенні аналізу. Попередній аналіз також має
вплив на інтерпретацію поточного аналізу.

За наявності у повітрі декількох хімічних речовин або суміші
постійного складу контроль повітряного середовища проводять
обмежено з найбільш шкідливих та характерних складників. При
наявності у повітрі складних сумішей невідомого складу необ-
хідно проводити ідентифікацію речовин. Відбір проб повітря є
істотним етапом у дослідженнях, оскільки його результати мо-
жуть бути неточні та недостовірні. Перш за все вибір способу
відбору залежить від агрегатного стану речовини, її фізико-
хімічних властивостей.

Згідно з стандартом ISO 4227 на практиці розрізняють квазі-
миттєвий, програмований за глобальними періодами відбору
проб, і квазіперервний відбір проб. Загальні вимоги до відбору
проб газів наведені в ISO 6566-1 і ISO 6567-1, згідно з якими не-
обхідно захищати проби від втрат розчину у конденсованій волозі
(особливо важливо для аналізу SO2), гарантувати незмінність ти-
ску і температури, регулювати температуру проби, забезпечувати
герметичність контейнера для відбору проб тощо.  У повітрі мік-
родомішки можуть бути у вигляді:

· газів (аміак, азот);
· парів (спирти, кислоти);
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· твердих речовин (нафталін, фенол).
Одна і та ж речовина одночасно може бути у вигляді пари та

аерозолів. Для санітарно-хімічного аналізу проби відбирають пе-
реважно аспіраційним способом шляхом пропускання досліджу-
ваного повітря через рідке поглинаюче середовище, сорбенти,
фільтри. При короткочасних виробничих процесах і при наявнос-
ті високочутливих методів аналізу (газова хроматографія, атомна
абсорбція) можливий відбір проб повітря у закриті ємності
(шприци, поліетиленові пакети).

Відбір домішок у вигляді газу, пари здійснюється у рідкі по-
глинаючі розчини, а також на зернисті сорбенти (активоване ву-
гілля, полімерні сорбенти). Для концентрування з повітря шкід-
ливих речовин у вигляді аерозолю (дим, туман, пил) використо-
вують різноманітні фільтри (паперові, мембранні тощо). При від-
борі проб у рідкі поглинаючі речовини забруднюючі речовини
розчиняються або вступають у хімічну взаємодію з поглинаючою
речовиною (хемосорбція). При дослідженні атмосферних забруд-
нювачів використовують хемосорбцію, яка забезпечує повноту
поглинання у результаті створення нелетких сполук. Ефектив-
ність поглинання парів і газів великою мірою залежить від конс-
трукції поглинаючих приладів (абсорбентів). Як поглинаючі роз-
чини застосовують дистильовану воду, органічні розчинники,
кислоти, спирти, змішані розчини.

При низьких концентраціях шкідливих речовин у повітрі та
недостатній чутливості методу аналізу проводять концентруван-
ня речовин на твердих сорбентах. Речовини вловлюють на неру-
хомий та на рухомий (киплячий) шар сорбенту. Оптимальний
розмір зерен складає 0,25-0,5 мм. При відборі проб на рухомий
шар як сорбент найбільше використовують силікагель, оскільки
його зерна мають достатню механічну міцність (та міцно утри-
мують речовини на ньому), а при відборі на нерухомий шар – ак-
тивоване вугілля, полімерні сорбенти, силікагель, синтетичні мо-
лекулярні сита (цеоліти) тощо (табл. 5.1).

Ефективність сорбції активованого вугілля складає для: аце-
тону – 80%; бензолу – 90-100%. Такий сорбент як силікагель мо-
же сорбувати (%): анілін – 97; бензол – 95-100; нітробензол – 93;
метил-етил-кетон – 97. Перевагою таких сорбентів як карбонат
калію, сульфат міді є ефективна десорбція сконцентрованих мік-
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родомішок, а також можливе переведення у розчин як самого со-
рбенту, так і адсорбованих на його поверхні хімічних речовин.
Деякі тверді адсорбенти вибірково поглинають ті чи інші хімічні
речовини (так, цеоліти вибірково поглинають з повітря різні вуг-
леводи). Для ефективного відбору (домішок) використовують
крихту із скла, оброблену спеціальним розчином.

Таблиця 5.1
Тверді адсорбенти та їх основні характеристики

Адсорбент Сировина чи ос-
нова

Розмір
зерен,

мм

Насипна
густина,

г/см3

Питома
поверхня,

м2/г
Вугілля АГ-2
Карбохром 2

Кам’яне вугілля
або кокс

1,5-1,7 0,44-0,46 800-1000

Силікагелі:
КСМ
ШСМ

Ацетиленова сажа
Діоксид кремнію
Теж

0,25-0,5
2,7-7,0
1,5-3,5

0,3-0,35
2,7-7,0

–

–
300-800

–
Пористі полі-
мери
Порапак
Хромосорб
101

Етилстирол-
бутадієн-бензол
Стирол-бутадієн-
бензол

7,5
300-400

–
–

600-650
50

При відборі з повітря нестабільних сполук та сполук,  які
швидко вступають у реакцію, використовують концентрування на
охолодженому сорбційному пристрої. Наприклад, суміші лід-
вода (0°С), ацетон (-80°С), рідкий кисень (-183°С) тощо. Речови-
ни, які знаходяться у повітрі у вигляді диму, туману, пилу мож-
ливо концентрувати на фільтруючих волокнистих матеріалах.
Деякі фільтри використовують при температурі навколишнього
повітря від -20°С до +150°С з швидкістю аспірації до 280 л/хв.

При дослідженні атмосферних забруднювачів визначають
максимальні разові концентрації та середньодобові, які характе-
ризують середню за добу концентрацію. Для вимірювання мак-
симально разової концентрації шкідливої речовини проби повітря
відбирають впродовж 20-30 хвилин, а для дослідження середньо-
добової концентрації проби повітря рекомендовано відбирати
способом цілодобової аспірації або через певні рівні проміжки
часу. Основним способом відбору проб досліджуваного повітря є
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пропускання його через сорбційні пристрої (поглинаючий посуд,
концентраційні трубки, фільтри) за допомогою збуджувача з пев-
ною швидкістю, що реєструється. Для автоматичного відбору ра-
зових і середньодобових проб атмосферного повітря розроблені
стаціонарні відбірні пристрої. В приміщеннях, де існує загроза
вибуху, використовують водяні аспіратори та їхні спеціалізовані
пристрої, на підприємствах хімічної промисловості – поршневі
пристрої з дистанційним управлінням.

Для контролю за вмістом шкідливих речовин (фосген, вініл-
хлорид, гідразін тощо) у повітрі робочої зони використовують
індивідуальні відбирачі проб. Повітря проходить через індикато-
рну стрічку, що переміщується. В результаті змінюється інтенси-
вність забарвлення, яка пропорційна концентрації речовин у
об’ємі, що аналізується. Для швидкого проведення аналізу складу
повітря (в результаті аварії тощо) використовують експрес-
лабораторії, в яких прилади працюють від акумуляторних бата-
рей або електричної мережі (використовуючи принципи активної
дозиметрії). На відміну від активної,  пасивна дозиметрія основа-
на на принципі вільної дифузії, без примусового проходження
досліджуваного повітря. Основними елементами дозиметра є со-
рбент, дифузор і мембрана.

Сорбент є головним елементом всіх типів дозиметрів, який
здійснює адсорбцію досліджуваних речовин із повітря. До най-
більш вживаних адсорбентів відносять гранульоване або спресо-
ване активоване вугілля, а також використовують вугілля, нане-
сене на тканину або целюлозний носій (вугільний папір). Такі
види пресованого вугілля мають меншу поглинаючу здатність
щодо хімічних сполук, але вони практичні у застосуванні. Дифу-
зор – конструктивний елемент, який обмежує вплив навколиш-
нього середовища на стабільність роботи пасивного дозиметра.
Мембрана є бар’єром,  що обмежує негативний вплив змін пара-
метрів повітря. Вона повинна бути стійка до дії вологи, хімічнос-
тійка, мати певну товщину, пористість та інші характеристики.

Після відбору проб повітря на твердий адсорбент або на ін-
ший фільтруючий матеріал виникає необхідність видалити мік-
родомішки з метою їх подальшого кількісного аналізу. Основни-
ми способами видалення хімічних речовин із досліджуваної про-
би є екстракція розчинниками, термодесорбція тощо. Для такого
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адсорбенту, як вугілля, використовують такі розчинники як бен-
зол, толуол, гексан, Н-бутанол тощо. Важливим питанням аналізу
є ідентифікація мікродомішок, яка здійснюється за допомогою
чутливих кольорових реакцій та методик газової хроматографії у
поєднанні з іншими методами досліджень.

Ефективним способом ідентифікації є застосування селекти-
вних детекторів, які вибірково реєструють певний клас сполук
(табл. 5.2). Серед існуючих методів ідентифікації хромато-мас-
спектрометрія є найбільш надійною методикою, яка дозволяє
здійснювати індивідуальну і групову ідентифікацію домішок. Цю
методику використовують для розпізнання складу летких сумі-
шей (наприклад, робота із змащувально-охолоджуючими рідина-
ми).

Таблиця 5.2

Можливості застосування селективних детекторів

Детектор Клас сполук Лінійний
діапазон

Межа
 вимірювання

Детектор йонізації
полум’я

Органічні сполуки 5·106-7·107 10-10

Детектор електро-
нного захвату

Галоген- і киснев-
місні сполуки

10-100 10-12-10-13

Детектор фотойо-
нізації

Органічні сполуки 107 10-12

Головна проблема в методичному плані виникає при відборі
проб органічних токсикантів, оскільки основна частина їх знахо-
диться у повітрі одночасно в газоподібній і аерозольних фазах й
містяться в дуже малих концентраціях. Виходячи з цього, засто-
совують для відбору проб повітря одночасно фільтри і сорбенти.
При цьому певна речовина разом із пилом частково осідає на фі-
льтрах і частково вловлюється сорбентом.  Цей спосіб простий у
застосуванні й широко використовується в практиці. В якості фі-
льтрів застосовують скловолокно або вату із кварцового скла, а в
якості сорбентів – пінополіуретан, смолу ХАД-2, силікагель, ети-
ленгліколь та ін. Швидкість прокачки повітря становить 0,25-0,50
м3/хв, об’єм проб 350-2000 м3. Такі сорбенти дозволяють ефекти-
вно (на 80-100%) вловлювати з повітря газоподібні інгредієнти,
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які десорбуються екстракцією толуолом впродовж 12-48 годин.
Для вловлювання аерозольних частинок широке поширення

отримали багатошарові фільтри із скловолокна фірми “Ватман”,
кераміки, фторопласту, поліаміду та ін. Такі фільтри повністю
затримують частинки розмірами від 0,1 до 0,2 мкм. В Україні
найбільш широкого поширення набули фільтри Петрянова (ФПП)
із дуже тонких волокон полівінілхлориду. Вони стійкі в агресив-
них середовищах і добре розчиняються в органічних кислотах.
Також дуже добре вловлюють і аерозолі металів (берилію, хрому,
алюмінію, плюмбуму).

Перераховані фільтри забезпечують вловлювання практично
всіх неорганічних компонентів, тоді як органічні сполуки, які
мають значно вищу пружність пари, втрачаються. Тому із най-
більш поширених методів для вловлювання органічних мікродо-
бавок із атмосфери є їх сорбція на твердих сорбентах (активоване
вугілля, силікагель, полісорби та ін.).

Вимоги до таких сорбентів:
· висока гідрофобність;
· хімічна інертність;
· механічна міцність;
· висока адсорбуюча здатність (адсорбуюча ємкість);
· довго зберігати сорбційні властивості;
· бути дешевими.
Досить широке поширення поряд із активованим вугіллям,

набули пористі полімерні сорбенти. Їхні позитивні якості:
1) хімічна інертність;
2) висока гідрофобність;
3) висока сорбційна ємкість.
Такі сорбенти погано утримують воду,  що є істотною їх пе-

ревагою при роботі у важких середовищах.
В залежності від сорбційної ємкості полімерні сорбенти по-

діляються на три групи:
1) з високою ємкістю (карбосфор, хромосорб 102);
2) із середньою ємкістю (ХАД-2, хромосорб 106);
3) із низькою ємкістю (хромосорби 104 і 105).
Недоліки полімерних сорбентів – дорогі та висока трудоміс-

ткість з їх очищення.
Останнім часом застосовуються так звані рідкі сорбенти, в



110

яких на тверду основу наноситься, або хімічно зв’язується з твер-
дою основою, рідка фаза. Сорбція домішок в таких сорбентах
відбувається за рахунок розчинення і просторової орієнтації мо-
лекул органічних забруднювачів  в тонкому шарі рідкої фази, що
забезпечує високу ефективність сорбції. Ці сорбенти застосову-
ють для вловлювання висококиплячих органічних забруднювачів:
хлорорганічні сполуки, поліароматичні вуглеводи. Перевага  рід-
ких сорбентів – висока швидкість пробовідбору (до 50 л/хв). Не-
доліки – не забезпечується об’єктивний пробовідбір при наявнос-
ті в повітрі аерозолей і твердих речовин (що і буває в переважній
більшості) та низька сорбційна ємкість.

Ефективним методом вилучення органічних токсикантів із
повітря є так зване криогенне концентрування. Принцип методу
базується на виморожуванні при низьких температурах. Відбір
проб зводиться до пропускання повітря через уловлювач-
конденсатор, який є охолоджувачем. В якості охолоджувача ви-
користовується рідкий азот чи кисень або тверда вуглекислота.
Переваги криогенного методу: висока ефективність та високий
ступінь уловлювання.

Недоліки – можлива концентрація водяних парів і в поглина-
чі можуть утворюватися “пробки”.

Застосовується також “пасивний” пробовідбір. Сутність цьо-
го способу заснований на принципі молекулярної дифузії шкід-
ливих речовин при проходженні їх через полімерну мембрану і
адсорбція їх в шарі сорбенту.

Переваги:
· простота в конструкції і обслуговуванні;
· дешеві;
· компактні (у вигляді дозиметра);
· вловлюють шкідливі компоненти в дуже широких діапа-

зонах концентрації;
· висока вибірковість (під окремий вид забруднювачів)

завдяки вибору мембрани, яка пропускає молекули лише одного
розміру (тобто одного забруднювача).

Недоліки –можуть виникати похибки в зв’язку із зміною ме-
теорологічних умов.

Одним із нових методів пробовідбору повітря є метод капі-
лярних поглиначів. Це короткі капіляри із кварцу або боросиліка-
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тного скла довжиною від 5 до 100 см, діаметром 0,3-0,5 мм. Із
середини стінки покриті мікрочастинками (10–18 мкм) активова-
ного вугілля. Повітря, пропущене через капіляр після термодесо-
рбції, аналізують методом газової хроматографії.

5.5. Технічні засоби відбору проб повітря
Апаратурна реалізація відбору проб і аналізу (як польового,

так і лабораторного) складає невід’ємну частину програм моніто-
рингу. Використовуються прилади для фізичного, хімічного й
біологічного аналізу та засоби обробки даних. Деякі прилади, які
застосовуються,  не автоматизовані,  у той час як інші цілком чи
частково автоматизовані. Тому важливим є вибір відповідного
типу приладу, які повинні забезпечувати необхідні діапазони ви-
мірювання, а також інші специфічні характеристики (чутливість,
точність тощо).

За наявності у повітрі декількох хімічних речовин або суміші
постійного складу контроль повітряного середовища проводять
обмежено з найбільш шкідливих та характерних  складників. При
наявності у повітрі складних сумішей невідомого складу необ-
хідно проводити ідентифікацію речовин. Відбір проб повітря є
істотним етапом у дослідженнях, оскільки його результати мо-
жуть бути неточні та недостовірні. Перш за все вибір способу
відбору залежить від агрегатного стану речовини та фізико-
хімічних властивостей.

Відбір проб повітря можна здійснювати аспіраційним, об-
мінним і вакуумним способами. При аспіраційному відборі до-
сліджуване повітря із певною швидкістю пропускають через по-
глинаючий розчин, в якому забруднююча речовина затримується.
При обмінному способі проби повітря відбирають із газоприйма-
ча (газові піпетки, бутлі), пропускаючи досліджуване повітря че-
рез посудину в десятикратному об’ємі або виливаючи із нього
індиферентний розчин. При вакуумному способі відбір здійсню-
ють у евакуйовані посудини. На місці відбору проби посудину
відкривають й заповнюють досліджуваним повітрям.

Для аспіраційного способу відбору проб повітря  використо-
вують аспіратори – прилади, що реєструють кількість пропуще-
ного повітря через поглинаючу речовину приладу. Найбільш ши-
роке поширення одержали електроаспіратори із автономним дже-
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релом живлення різних модифікацій. Принципова схема електро-
аспіратора зображена на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Принципова схема електроаспіратора:
1 – ротаційний насос; 2 – ротаметри;
3 – регулюючі вентилі; 4 – реле часу.

Для відбору проб атмосферних забруднень застосовують ви-
соко об’ємні електроаспіраційні установки, які забезпечують на-
дійність роботи при цілодобових дослідженнях. Найбільш широ-
ко для цих цілей використовується установка, яку запропонувала
С. Н. Кіміна та В. М. Полякова. Вона змонтована на основі елект-
ричного  вентилятора ЕРВ-49. Потужність установки – 0,4 кВт
при 2800 об/хв, продуктивність – до 250 м3/г. Для вловлювання
пилу, в тому числі дрібнодисперсного, який адсорбує основну
частину забруднювачів, присутніх в атмосферному повітрі, відбір
проб здійснюють на тканинних фільтрах ФПП-15 або ФПА-15
діаметром 30 см. Також ефективні фільтри із скловолокна.

Відбір проб атмосферних забруднень проводять безперервно
впродовж доби із застосуванням високооб’ємного електроаспіра-
тора ЕРВ-49.

Заміну фільтрів на установках здійснюють із врахуванням
часу, впродовж якого спостережений пункт знаходиться в підвіт-
ряному або навітряному положенні відносно до підприємства, але
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не менш ніж 3-4  години.  Це дозволяє визначити у кожному із
пунктів спостереження максимальні (у факелі викидів) та мініма-
льні концентрації (при навітряному положенні пункту відбору), а
також розрахувати середньодобовий склад забруднення.

Якщо необхідно дослідити технологічні гази або викиди
промислових підприємств, для відбору проб використовують си-
стему, яка складається із забірної трубки. Остання вводиться у
газовий потік (з дотриманням правил відбору проб із газоходів)
аспіраційної установки з вимірювачем кількості газу. В якості
матеріалу, який затримує забруднювачі, можна застосувати тка-
нинний фільтр ФПП-15 або ФПА-15, який знаходиться у спеціа-
льному патроні. Швидкість просочування газів крізь фільтр ста-
новить 20 л/хв.  Для цієї ж цілі можна використовувати рідкі по-
глиначі – бензол або циклогексан, які піддалися очистці та конт-
ролю способом, який був вище описаний. Поглинаюча система
складається із 4 склянок Дрекселя з пористими пластинками.
Швидкість аспірації газу через систему, яка заповнена розчинни-
ком, не повинна перевищувати 5 л/хв, а загальний об’єм відібра-
них газів може бути 0,1-1 м3 (в залежності від складу газів).

Гарячі гази відбирають після попереднього охолодження до
температури 30-40°С. Для цього їх пропускають через скляний
холодильник із водяним охолоджувачем або занурену у лід скля-
нку Дрекселя. Конденсат, що утворюється також використовують
для аналізу. Визначення в повітрі вмісту твердих речовин ґрунту-
ється на гравітаційному (ваговому) методі. Сутність методу поля-
гає у виділенні часток пилу із пилегазового потоку шляхом про-
качування його крізь фільтр. Маса пилу, що міститься в газовому
потоці, визначається як різниця маси фільтру до і після аналізу.
Концентрація пилу визначається за формулою:

              С=m/(Q·)t, (5.1.)
де m – маса пилу, мг; Q – витрата повітря, пропущеного че-

рез фільтр, м3/с; t – час відбору  проби, с.
Безперервний контроль вмісту шкідливих домішок в повітрі

здійснюється за допомогою газоаналізаторів типу УГ-2, ГХ-2 та
ін., принцип роботи яких ґрунтується на лінійно колористичному
методі аналізу. При просочуванні повітря через індикаторні труб-
ки газоаналізатора, які наповнені твердою речовиною-
поглиначем, відбувається зміна кольору індикаторного порошку.
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Довжина кольорового шару пропорційна концентрації речовини,
що досліджується. Газовий аналізатор УГ-2 дозволяє визначити
концентрацію 16 різних газів і парів з похибкою, яка не переви-
щує ±10% від верхньої межі кожної шкали.

Термохімічні газоаналізатори застосовуються для аналізу го-
рючих компонентів газової суміші.  За їх допомогою визначають
більш ніж 100  назв горючих газів,  парів та їх сумішей.  Робота
термомагнітних газоаналізаторів заснована на русі у неоднорід-
ному магнітному полі при наявності температурного градієнту
парамагнітних часток – молекул кисню та оксидів азоту.  Це яви-
ще називається термомагнітною конвекцією. Зміна температури,
тиску та витрат газової суміші, що аналізується, можуть впливати
на результати вимірювань.

Принцип дії оптичних газоаналізаторів заснований на особ-
ливостях поглинання – випромінювання окремих компонентів
газової суміші. До них відносяться газоаналізатори оптико-
акустичні, фотоколометричні, хемілюмінесцентні та лазерні. В
оптико-акустичних газоаналізаторах, призначених для аналізу
багатоатомних газів, використовуються властивості газів погли-
нати променисту енергію за певної довжини хвиль, які відпові-
дають їхнім смугам спектру поглинання. Амплітуда коливань за-
лежить від концентрації компоненту, що аналізується у вимірю-
вальній камері.

В хемілюмінесцентних газоаналізаторах використовується
залежність інтенсивності люмінесцентного випромінювання, яке
виникає в результаті хімічної реакції цього компоненту. Застосо-
вуються для вимірювання дуже малих концентрацій О3, NОх та
інших речовин.

Лазерний газоаналізатор використовує особливості погли-
нання метаном випромінювання при довжині хвиль, яка співпадає
з однією із довжин хвиль спектру випромінювання метану.

В електрохімічних газоаналізаторах найбільше розпов-
сюдженя отримали вольтамперометричні та кулонометричні га-
зоаналізатори. В вольтамперометричних газоаналізаторах зна-
чення струму в електродному ланцюгу залежить від вмісту депо-
ляризуючого компоненту, наприклад, кисню, в лужному гальва-
нічному елементі.

В кулонометричних газоаналізаторах вміст компоненту, що
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аналізується, визначається за кількістю електроенергії викорис-
таної при електролізі речовини, яка вступає в реакцію з компоне-
нтом, що аналізується.

Хроматографи відносяться до аналізаторів, за допомогою
яких можна проводити одночасно якісний та кількісний аналіз
газоподібних та рідких середовищ. Принцип дії оснований на
розподілі газових сумішей на окремі компоненти при русі вздовж
поверхні сорбенту, ідентифікації компонентів та визначення їх
вмісту в суміші.  Цей метод може бути використаний для визна-
чення вмісту будь-яких газів з концентрацією до 10-5-10-6 %. Хро-
матограф – прилад періодичної дії з часом аналізу 10-20 хвилин.
Робота газоаналізатору основана на вимірюванні граничного еле-
ктричного струму, який виникає при електролізі розчину, який
містить певну речовину, яка є електрохімічним деполяризатором.
Діапазон вимірюваної концентрації 0-10 мг/м3.

Оптико-акустичний газоаналізатор ГМК-3 призначений для
визначення концентрацій оксиду вуглецю (ІІ). Діапазон концент-
рації оксиду вуглецю (ІІ), який вимірюється за допомогою цього
приладу, складає 0-40, 0-80 та 0-400 мг/м3. Крім вказаних прила-
дів застосовують поглиначі Ріхтера та Полєжаєва. Для відбору
проб використовують не тільки рідкі поглинальні розчини, але і
твердий сорбент – силікагель. Це дає можливість збільшувати
швидкість відбору в п’ять разів, зменшити час відбору, сконцент-
рувати речовину, що досліджується, і більш точно її визначити.

Відбір проб речовин,  які знаходяться в повітрі в твердому
стані (пил,  сажа,  сполуки плюмбуму та ін.),  проводять на волок-
нисті фільтри із фільтрувального паперу, тканини ФПП-15 та ва-
ти. Вказані фільтри розташовують у спеціальні патрони, які скла-
даються із трьох частин: патрону, кільця та гайки, яка накручу-
ється на патрон. За допомогою цього патрону можна робити від-
бір проб на фільтр плоский та конусоподібний. При відборі на
плоский фільтр його встановлюють у патрон, притискають плос-
кою стороною кільця та закручують гайкою. Якщо відбір проб
роблять на конусоподібний фільтр, його вкладають у патрон і за-
тискають конусною  частиною кільця.

Кількість досліджуваного повітря, пропущеного крізь фільт-
ри, вимірюють реометрами. Реометр являє собою скляну маноме-
тричну трубку з двома розширеннями, яка наповнена гасом щіль-
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ністю 0,82-0,83 кг/дм3. Верхні кінці її з’єднані горизонтальною
скляною трубкою, посередині якої розміщена діафрагма. Коли
повітря пропускають крізь горизонтальну трубку, тиск перед діа-
фрагмою стає більшим, ніж за діафрагмою, і гас в манометричній
трубці піднімається. Різниця тиску у колінах манометричної тру-
бки залежить від швидкості пропускання повітря. Реометри калі-
брують на різні швидкості так,  щоб поділки шкали показували
кількість літрів повітря, яке проходить за 1 хв. Замість реометрів
останнім часом у практику вводяться ротаметри, вони значно
зручніші. Слід відмітити, що умови заводського калібрування
ротаметрів можуть значно відрізнятися від умов їх експлуатації.
Перевірку правильності показань ротаметрів слід проводити не
менш ніж один раз в місяць.  Для цього збирають установку за
рис. 5.3.

Рис 5.3. Установка для перевірки ротаметрів:
1 – груша; 2 – трійник; 3 – газова піпетка;

4 – поглинальний пристрій; 5 – електроаспіратор

Газову піпетку ємністю 0,5-1 л попередньо калібрують ваго-
вим способом або застосовують мірну колбу. Позначки ставлять
на рівні 0;  0,5;  1  л.  При витраті менш ніж 1  л/хв замість піпетки
використовують мірну бюретку на 100-200 мл. Гумову грушу єм-
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ністю10-25 мл заповнюють 50-10% розчином миючого засобу. В
поглинальний прилад наливають 6 мл дистильованої води, при-
єднують до трійника, вмикають електроаспіратор і, стискаючи
грушу, видавлюють розчин до рівня розгалуження трійника. Ми-
льні плівки, що утворюються, захоплюються струменем повітря у
піпетку.На ротаметрі встановлюють потрібну швидкість і за се-
кундоміром відмічають час проходження мильною плівкою від-
стані від однієї відмітки до іншої. Розходження на інших ротаме-
трах в цей час повинно відповідати приблизно 2/3 їхніх шкал. На
підставі отриманих даних вичислюють дійсну витрату повітря
(табл. 5.3.). Калібрувальну таблицю будують за середніми вели-
чинами, отриманими у результаті триразових вимірювань у кож-
ній точці шкали. Таблицю складають за формою (табл. 4, додаток
В).

Таблиця 5.3
Основні точки шкал ротаметрів, що перевіряються

Точки, що провіряютьсяШкала,
л/хв 1-а 2-а 3-я 4-а
0-1
0-2
0-3
0-5

0,25
0,25
0,5
1

0,5
0,5
1
2

1
1
2
3

–
2
3
4

При розрахунку об’єму повітря, яке пропущене крізь погли-
нач, слід використовувати дійсні значення витрат. Якщо дійсні
витрати значно (більше 25%) відрізняються від номінального,
необхідно промити ротаметр. Для цього виймають повітродувку з
кожуха і, відокремивши гумові шланги, які з’єднують ротаметр з
насосом, промивають ротаметр за допомогою гумової груші, на-
повненої теплим розчином синтетичного миючого засобу. Потім,
після ретельного промивання дистильованою водою та 5-10 мл
спирту, повітродувку збирають і готують для просушування.

Для отримання результатів аналізу об’єм повітря, що пропу-
щено (Vt), приводять до нормальних умов (1 МПа та 0°С) за фор-
мулою:

( ) 760273
273

0 ×+
××

=
t

PVV t , (5.2)
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де Vt – об’єм повітря, яке пропущене при температурі і тиску
Р в місці відбору проби, л; Р – атмосферний тиск в місці відбору,
МПа.; t – температура повітря, яке пропущене через ротаметр, °С.

Концентрацію речовини в повітрі (Х) вичислюють за форму-
лою:

,
0Vc
baХ

×
×

= (5.3)

де a –  загальний об’єм розчину,  що досліджується,  мл; b  –
кількість речовини, яка вміщується в об’ємі розчину, що аналізу-
ється, мг; c – об’єм розчину, що треба дослідити, взятий для ана-
лізу, мл; V0 – об’єм повітря, що треба дослідити, доведений до
нормальних умов, нм3.

Оптимальний об’єм повітря, необхідний для визначення ток-
сичної суміші, розраховують за формулою:

,
10

0 Vc
VaV
×
×= (5.4)

де V0 – об’єм повітря при 0°С і нормальному атмосферному
тиску, м3;

a – чутливість визначення речовини в об’ємі проби, яка
аналізується (звичайно відповідає вмісту речовини в першій про-
бірці стандартної шкали), мг;

V – загальний об’єм проби, мл;
V1 – об’єм проби, взятої на аналіз, мл;
c0 – ГДК речовини, що аналізується, мг/м3.

При відборі зразків на аналіз часто використовують спеціа-
льні прилади та посуд, а саме: переносний відбірник проб ПВП-
04; фторопластові пробовідбірні системи; спеціальні ємності для
газів. Портативний переносний відбірник проб ПВП-04 призна-
чений для відбору проб повітря на аерозольні фільтри і сорбційні
колонки з активованим вугіллям. Його конструкція складається з
турбонагрівача, пульту управління і вимірювання та блоку жив-
лення. Проби повітря відбираються одночасно на аерозольні фі-
льтри АФА-РСП-20 і сорбційні колонки з активованим вугіллям.
Об’ємна витрата повітря вимірюється витратоміром, а сумарний
об’єм повітря задається з пункту управління. Швидкість прохо-
дження повітря через фільтр і комплект вугільних адсорбентів
складає 15–90 л/хв.
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5.6. Методи спостережень за радіоактивним
забрудненням атмосфери

Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосфери є
найважливішою і найоперативнішою ланкою в усій системі моні-
торингу радіоактивного забруднення довкілля. Поведінка радіо-
нуклідів в атмосфері зумовлена впливом факторів,  що визнача-
ють динаміку атмосфери. Це в першу чергу адвекція повітряних
мас, турбулентність, дифузія, абсорбція та виведення радіонуклі-
дів атмосферними опадами і аерозолями, гравітаційне осідання і
таке ін.

Атмосферні процеси, що зумовлюють перенесення і виве-
дення радіонуклідів на земну поверхню, є результатом впливу
усієї сукупності фізико-географічних і метеорологічних факторів
у районі надходження радіонуклідів до атмосфери, а також
вздовж усієї траєкторії перенесення. Локальні метеорологічні
умови в місці надходження радіонуклідів до атмосфери визнача-
ють початкові просторово-часові параметри джерела. Характер
розвитку атмосферних процесів у часі визначає подальше перене-
сення, поширення і перебування радіонуклідів в атмосфері. Тому
невід’ємною частиною моніторингу радіоактивного забруднення
атмосфери є метеорологічні спостереження, результати яких при
реєстрації аномальних випадків підвищення радіоактивності або
при виявленні аномального радіонуклідного складу дають змогу
виконати, за потреби, траєкторний аналіз.

Моніторинг атмосферної радіоактивності потрібно здійсню-
вати за такими напрямками: спостереження за рівнями природної
радіоактивності, за вмістом осколкових радіонуклідів, що потра-
пляють в атмосферу внаслідок техногенної діяльності (робота
ядерно небезпечних підприємств, проведення ядерних випробу-
вань тощо). Крім того, система моніторингу має виявляти аварій-
ні викиди радіонуклідів, які відбуваються при нештатних ситуа-
ціях на підприємствах атомної енергетики та інших ядерно не-
безпечних об’єктах через порушення технологічного циклу. Не-
обхідно слідкувати за надходженням радіоактивних продуктів
повітряним шляхом з боку сусідніх країн. Отже, систему спосте-
режень за радіоактивним забрудненням атмосфери в Україні слід
розглядати як невід’ємну частину національної та європейської
системи радіаційної безпеки.
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Державна гідрометеорологічна служба України відповідно
до діючого законодавства здійснює базові фонові спостереження
за вмістом радіонуклідів в атмосферному повітрі та опадах. Мо-
ніторинг джерел промислових викидів радіонуклідів в атмосферу
проводять Міністерство охорони навколишнього природного се-
редовища України і Міністерство охорони здоров’я України.

Спостереження за атмосферною радіоактивністю
Види і склад спостережень Державної гідрометеоролог-

гічної служби України за атмосферною радіоактивністю вже по-
над 30 років лишаються майже незмінними. Так само незмінними
лишаються розроблені ще в 60-х роках минулого сторіччя засоби
пробовідбору, технології пробопідготовки та аналізу. За регламе-
нтом спостережень, які проводить гідрометеорологічна служба,
визначаються такі показники радіоактивного забруднення призе-
мної атмосфери:

· сумарна β-активність аерозолів та опадів;
· вміст 137Сs та 90Sr в аерозолях та опадах;
· вміст тритію в атмосферних опадах.
Для більш впевненого визначення активностей 137Сs та 90Sr

об’єднують в одну пробу велику кількість фільтрів з аерозолями
або планшетів з випаданнями за значний інтервал часу (тиждень,
місяць, квартал).

Спостереження за радіоактивністю в приводному шарі атмо-
сфери на науково-дослідних суднах колишнього Держкомгідро-
мету СРСР регламентувалися методикою та програмою, розроб-
леними Інститутом прикладної геофізики, які до цього часу діють
на науково-дослідних суднах Міністерства охорони природи
України. Згідно з цією програмою обов’язковим елементом кож-
ної експедиції на науково-дослідному судні є відбір і радіонуклі-
дний аналіз проб атмосферного аерозолю (радіометрія, гамма і
бета-спектрометрія, радіохімічне виділення різних радіонуклідів).

Виходячи із цілей і задач моніторингу, потрібно проводити
усі види спостережень, що необхідні для інформаційного забез-
печення системи підтримки управлінських рішень щодо захисту
природного середовища (табл. 5.4).
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Таблиця 5.4
Види і склад спостережень за радіоактивністю атмосфери,

що необхідно проводити на гідрометеорологічній
 мережі спостережень

Вид спосте-
режень

Періодич-
ність

Вид аналізів,
для яких від-
бираються

проби

Місце
 проведення

1 2 3 4

Відбір проб
аерозолів Щодобово

Радіометрія,
гамма-спектро-
метрія, бета-
спектрометрія,
радіохімія

На метеорологі-
чних станціях,
поблизу АЕС, на
науково-
дослідних суд-
нах

Відбір проб
випадінь:
а) планшети;
б) баки-
збірники

Щодобово

Щомісяч-
но

Радіометрія,
гамма-спектро-
ометрія, радіо-
хімія

На метеорологі-
чних станціях і
постах, поблизу
АЕС

Відбір проб
опадів

Щомісяч-
но Тритій

На метеорологі-
чних станціях і
постах, поблизу
АЕС, на науко-
во-дослідних
суднах

Відбір проб
газів Щодобово

Криптон, три-
тій,
йод-131

На 5-6 метео-
станціях, що рі-
вномірно розта-
шовані на тери-
торії України,
поблизу АЕС

Радіометричне
аерологічне
зондування

В екстре-
них ава-
рійних

випадках

Сумарна радіо-
активність ат-
мосфери

На аерологічних
станціях Держ-
комгідромету,
на науково-
дослідних суд-
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нах

Безперервна
реєстрація
природної ра-
діоактивності

Безперер-
вно

Загальна радіо-
активність ат-
мосфери

На метеостанці-
ях  в районах з
підвищеним вмі-
стом природних
радіонуклідів,
поблизу об’єктів
з підвищеним
ризиком аварій-
ної ситуації, а
також на науко-
во-дослідних
суднах

Дозиметричні
вимірювання

2 рази на
добу

Радіаційний
фон

На метеорологі-
чних станціях і
постах, поблизу
АЕС

Вибір місця і обладнання пункту спостережень
Для виконання спостережень за радіоактивним забрудненням

атмосфери у пунктах спостережень слід встановлювати комплект
обладнання для відбору проб аерозолів, опадів, атмосферних оса-
дів і газів.  До його складу входять планшети,  баки-збірники,  збі-
рники осадів, фільтрувальні установки, обладнання для відбору
газів. Планшети, баки-збірники, збірники осадів розміщують на
метеорологічному майданчику. Планшет встановлюють на спеці-
альному стояку з таким розрахунком, щоб на нього не потрапляв
пил чи сніг з інших предметів (будок,  дощомірів).  В районах з
великими снігопадами стояки виготовляють з трубок, що входять
одна в одну.  Висота стояка фіксується металевим стрижнем,  що
проходить всередину трубки. Баки-збірники і збірники опадів
розміщують на відстані 2-3 м від дощоміра на спеціальній підста-
вці. Баки-збірники встановлюють на підставці з таким розрахун-
ком,  щоб відстань від рівня землі до верхнього краю бака дорів-
нювала 1  м.  Збірник опадів –  поліетиленовий бак з кришкою –
встановлюється на дерев’яному столі розміром 75х75 см і висо-
тою 125х150 см (рис. 5.4.). До нього пригвинчуються два метале-
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вих штативи. На столі кріпиться дошка розміром 65х65 см. В до-
шці вирізано отвір,  діаметр якого приблизно на 1  см більше дна
пробовідбірного баку. Пробовідбірний бак встановлюють так, як
показано на рис. 5.5.

Рис. 5.4. Столик для збірника опадів

Повітрянофільтруючу установку (ПФУ) слід розміщувати на
рівних відкритих майданчиках у місцях з найменшою природною
запиленістю (подалі від аеродромів, шосейних шляхів, заводів і т.
п.) з урахуванням можливості підведення силового кабелю для
живлення двигуна повітродувки. Бажано, ПФУ розміщувати на
віддалі не менше 50 м від одноповерхових будівель, що розташо-
вані поблизу, і на віддалі 300 м від багатоповерхівок. При монта-
жі ПФУ поблизу метеорологічного майданчика повітропровід
орієнтується в бік від нього. Остаточний напрям повітропроводу
вибирається після вивчення режиму вітру за багаторічними спо-
стереженнями метеостанції. Він встановлюється у напрямі, про-
тилежному пануючим вітрам у даному районі.
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Рис. 5.5. Встановлення на столику бака-збірника опадів

Для безперервної роботи ПФУ розміщується в спеціальній
будці з жалюзями (рис.  5.6).  Будку встановлюють на цегляному
фундаменті, який має бути піднесено над поверхнею землі на 80-
100 см. На окремому фундаменті розміщується бетонна тумба для
кріплення двигуна ПФУ.

.
Рис. 5.6. План розміщення фільтруючої установки в будці:

1 – повітровід; 2 – повітродувка 19ЦС-48; 3 – вимірювальна насадка;
4 – манометр УС-175-12; 5 – вхідні дверцята; 6 – магнітний пускач;

7 – вікно з жалюзі.
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У верхній частині розміщено П-подібні металеві виводи з її
куточків, швелерів чи листового заліза, що є опорами для двигу-
на. Поперечні розміри тумби повинні перевищувати розміри ос-
нови двигуна мінімум у 2 рази. Висота тумби вибирається з та-
ким розрахунком, щоб віддаль між підлогою і фільтротримачем
після розміщення ПФУ становила близько 50 см.

Монтаж установки виконується у такий спосіб. Опора анкер-
ними болтами наглухо закріплюється на фундаменті і на ній крі-
питься двигун. До фланця всмоктуючого отвору вентилятора
прикріплюється на болтах фільтротримач. Між фланцями венти-
лятора і фільтротримача ставиться гумова прокладка. До фланця
вихлопного отвору короба вентилятора кріпиться повітровід, між
фланцями ставиться гумова прокладка. Для забезпечення стійко-
го положення повітроводу його вільний кінець повинен спира-
тись на підставку. Двигун вмикається у мережу трифазного стру-
му.

Для експлуатації  фільтруючої установки “Тайфун” не
обов’язково мати спеціальне приміщення. В умовах м’якого клі-
мату він може працювати під відкритим небом. При встановленні
“Тайфуну” поза приміщенням ( для захисту від підтоку води) до-
статньо зробити насип з ґрунту висотою 20-30 см над рівнем зем-
лі. Проте в пунктах, де спостерігаються великі дощі, заметілі,
ожеледі й снігопади, “Тайфун” потрібно встановлювати в захис-
ній будці. Для забезпечення безперебійної роботи ПФУ не менше
1-2 рази на рік потрібно робити профілактичне обслуговування,
зокрема ревізію підшипників із заміною мастила. На станції по-
винен зберігатись запасний електродвигун до повітродувки у разі
аварії.

Відбір проб радіоактивного аерозолю з приземного шару ат-
мосфери здійснюється на фільтрувальній установці (рис. 5.7).
Вона складається з центробіжної повітродувки 2 з електромото-
ром 1, фільтротримача 3, на який накладається фільтр, повітрово-
ду 4, що відводить профільтроване повітря у бік від місця засмок-
тування аерозолів у пристрій і трубки ЦАГІ 5, що служить для
вимірювання об’ємної швидкості повітря, яке проходить через
фільтр. Довжина повітроводу не менше 15-кратного розміру най-
більшої сторони його поперечного розрізу. У фільтрувальних
установках використовується повітродувка 19ЦС-48.
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Рис. 5.7. Фільтрувальна установка

В таблиці 5.5 наведені характеристики повітродувок з реко-
мендованими розмірами фільтрів. Для фільтрації використову-
ється фільтротканина Петрянова марки ФПП-15-1,5, яка випуска-
ється у вигляді стандартних листів розміром 1500х650 мм. Для
включення і виключення електродвигуна використовують магні-
тний пускач ПМ 1212.

Для вимірювання швидкості повітряного потоку трубка
ЦАГІ жорстко встановлюється у повітропроводі і у такому ви-
гляді градуюється згідно вимірювальної насадки. Зміщення труб-
ки ЦАГІ відносно повітропроводу й зміна форми повітропроводу
після ремонту порушуються градуювання. В такому разі його по-
трібно провести заново. Градуювання полягає в одночасному ви-
мірюванні витрат повітря (об’ємної швидкості повітря) крізь
фільтр за допомогою трубки ЦАГІ та вимірювальної насадки.

Конструкція вимірювальної насадки зображена на рис. 5.8.
Насадка складається з кожуха 5 і вимірювального сопла 6. Вона
насаджується на фільтротримач 4 і прикріплюється на фланці гу-
мовими стрічками. У горловині сопла по колу зроблені отвори,
об’єднані кільцевим каналом,  виведеним на штуцер,  до якого
приєднується покажчик швидкості УС-175. Перш ніж потрапити
на фільтр, все повітря проходить крізь сопло і спричиняє в горло-
вині перепад тиску.
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Таблиця 5.5
Основні характеристики повітродувок

Тиск вимірюється приладом УС, шкала якого відградуйована
в км/год. Щоб визначити витрату повітря крізь сопло (а відповід-
но і фільтр), необхідно значення отриманої швидкості помножити
на площу поперечного перерізу горловини сопла. Конструкція
вимірювальної трубки ЦАГІ і схема її установки показані на рис.
5.8.

Рис. 5.8. Вимірювальна насадка:
1 – манометр УС-175-12; 2 – гумові кільця;

3 – повітродувка; 4 – фільтротримач; 5 – кожух; 6 – сопло

ТИПРобоча
 характеристика ЕВ-

54/25-1
19ЦС-

48 ВЦП-3 48ЦС-48 30ЦС-
48

Продуктивність,
м3/год

2000 1900 1500 4800 3000

Максимальний
перепад тиску,
мм вод. ст. (Па)

450
(4413)

475
(4658)

180
(1765)

475
(4658)

475
(4658)

Споживана по-
тужність, кВт

6,0 4,5 1,7 8 8

Розрахункова
площа фільтру,
м2

0,25 0,224 0,7 0,2х4 0,354

Рекомендований
розмір фільтру,
мм

650×500 650×500 650×1000 1500×650
4 650×500
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Порядок виконання спостережень
Спостереження за радіоактивністю повітря необхідно прово-

дити щоденно, включаючи вихідні і святкові дні. Для стандарти-
зації умов відбору проб аерозолів взято час роботи пристрою 12
годин на добу: з 7 год 30 хв до 13 год 30 хв і з 19 год 30 хв до 1
год 30 хв наступного дня. Фільтр слід замінювати один раз на
добу – о 7 год 30 хв за місцевим декретним часом.  Для цього
шматок тканини ФПП-15-1,5 накладається на фільтротримач ма-
рлевою основою вниз і закріплюється гумовими кільцями. Потім
необхідно перевірити правильність установки фільтра: чи немає
проміжків між кінцями шматка фільтрувальної тканини, чи не
розірвана вона, чи щільно прикріплена до фільтротримача тощо.
Після цього слід ввімкнути електродвигун і записати час пуску
установки.

При накладанні фільтру на фільтротримач необхідно слідку-
вати за тим, щоб після ввімкнення повітродувки він щільно при-
лягав до сітки фільтротримача (застосування шпильок чи інших
гострих предметів для закріплення фільтру на фільтротримачі
неприпустиме). Для зручності контролю правильності накладан-
ня фільтру кінці його повинні сходитись із верхнею частиною
фільтротримача. Після аварійного вимкнення електроенергії при
повторному ввімкненні пристрою необхідно перевірити, чи добре
лягла фільтротканина, чи немає отворів. Якщо при фільтрації
утворились отвори, через які проходило повітря поза фільтром,
то така проба бракується і подальшій обробці не підлягає.

При заміні фільтра слід обережно зсунути гумові кільця і без
струшування зняти тканину, скласти її робочою поверхнею все-
редину і покласти у поліетиленовий мішечок. Якщо пункт спо-
стережень знаходиться поруч з лабораторією, то фільтротканину
обробляють на місці, інакше поліетиленовий мішечок з фільтро-
тканиною запаюється за допомогою спеціального запальника або
сірника чи гарячої праски.  Запаяний мішечок вкладається у кон-
верт і направляється для подальшої обробки у лабораторію. У
конверт слід вкласти записку з такими даними:

1) адреса пункту відбору проби (назва пункту, район, об-
ласть);

2) дата і час початку і кінця роботи фільтруючого пристрою
за кожний період окремо;
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3) швидкість потоку повітря у повітроводі (м/с) за кожний
термін вимірювання.

На деяких станціях замість фільтруючих установок старого
зразка встановлена більш досконала повітрофільтрувальна уста-
новка “Тайфун”, що має приблизно вдвічі більшу продуктивність.
Загальний вигляд повітрофільтрувальної установки “Тайфун”
зображено на рис. 5.9. Касетний блок 4 являє собою коробку
прямокутної форми з чотирма касетами для фільтрів ФПП-15-1,5.
До верхньої частини касетного блоку кріпиться перехідний пат-
рубок із забірно-вимірювальним соплом 2. Від попадання крапель
води на поверхню фільтра вхідне сопло закривається краплевід-
бійником 1. До нижньої частини касетного блоку кріпиться пере-
хідний патрубок, який з’єднується із входом повітродувки 6 через
м’який перехід. Для зменшення шуму приєднаний глушник. По-
вітря викидається через повітровід 7,  довжина якого у 10  разів
більша від його поперечних розмірів. Всі вузли установки, у тому
числі і повітродувка, розміщені на зварній рамі, виконаній у ви-
гляді полозків.

Рис. 5.9. Установка “Тайфун”:
1 – захисний кожух-краплевідбійник; 2 – патрубок з вимірювальним

соплом; 3 – покажчик швидкості; 4 – касетний блок з фільтрами;
5 – магнітний пускач; 6 – повітродувка; 7 – повітровод
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Повітродувка покрита звукопоглинаючим матеріалом. Забір-
но-вимірювальне сопло з’єднане гумовим шлангом з покажчиком
3. Після ввімкнення повітродувки у мережу, повітря, пройшовши
через краплевідбійник і вимірювальне сопло, поступає у касетний
блок. З останнього крізь фільтри забирається повітродувкою, що
викидає його крізь глушник і повітровід в атмосферу.  Витрати
повітря вимірюються покажчиком швидкості УС-125, УС-175 чи
УС-250.

Відбір проб радіоактивних аерозолів
Для збору радіоактивних аерозолів, що випадають на повер-

хню землі впродовж доби, застосовують спеціальний планшет.
Кількість добових радіоактивних випадань визначається щодобо-
во шляхом вимірювання радіоактивності знятої марлі.

Планшет являє собою прикріплений до стояка металевий
квадратний столик (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Планшет:
1 – марля; 2 – квадратний столик; 3 – притискувальна рамка;

4 – стійка розсувна; 5 – затискаючий гвинт; 6 – стійка основна
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Стояк планшета розсувний. Частина планшету, обмежена
притискними куточками розміром 55х55 см, є робочою частиною.
У нижній частині планшету є пристрій для закріплення його на
стояку. Робоча площа планшета 0,3 м2. Для попередження приме-
рзання марлі до металевої поверхні планшета рекомендується
покривати столик під марлею поліетиленовою плівкою.

Планшет встановлюється на майданчику з таким розрахун-
ком,  щоб на нього не потрапляли пил чи сніг з інших пристроїв
(будок, дощомірів). Приймальна частина планшету повинна бути
на висоті 1 м від поверхні землі чи снігу. Тому при снігових заме-
тах стояк планшету потрібно розсунути і столик підняти над сні-
гом на 1 м.

Порядок проведення спостережень
Для стандартизації умов збору атмосферного пилу і порів-

няння даних спостережень необхідно застосовувати тільки відбі-
лену медичну марлю. Застосування інших видів марлі недопус-
тиме. Шматок марлі повинен бути розміром 65х65 см. Запас мар-
лі слід зберігати у приміщенні в поліетиленовому чи щільному
паперовому пакеті, щоб запобігти проникненню кімнатного пилу.
Марлю на планшетах,  що встановлюються на метеостанціях,  мі-
няють щоденно о 7 год. 30 хв. за місцевим часом.

Перед виходом на метеомайданчик спостерігач бере з пакету,
де зберігається запас марлі, один шматок і акуратно загортає його
в чистий папір. На майданчику він обережно підіймає притисну
рамку, знімає марлю з пилом, який осів на неї за добу, і прикріп-
лює новий шматок марлі. Якщо в момент зміни марлі спостеріга-
ється заметіль, сильний вітер, гроза чи інші несприятливі явища
природи,  марлю з планшету слід знімати з максимальною обере-
жністю, щоб уникнути зриву чи струшування її при відкиданні
притискної рамки. Якщо ж у цей час йде зливовий дощ, марлю
треба міняти після його закінчення. Вологі, засніжені і покриті
інеєм шматки марлі приносять у приміщення в розгорнутому ви-
гляді, приймальною поверхнею всередину, у пристосованих до
цього коробці, ящику, емальованому відрі.

При знятті марлі з планшету необхідно:
а) в дні без опадів та при невеликій відносній вологості, коли

на марлі затримується велика кількість пилу,  знімати і вкладати
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марлю в конверт як найобережніше (струшування марлі недопус-
тиме);

б) в дні з дощем чи туманом вологу марлю,  зняту з планше-
ту, до вкладання в конверт попередньо просушити в закритому
приміщенні у складеному вдвоє вигляді (приймальною стороною
всередину);

в) взимку, коли планшет покритий снігом, верхній шар його
потрібно перенести лопаткою (лінійкою)  в емальоване відро,  а
марлю із залишками снігу обережно зняти і, не струшуючи, згор-
нути всередину приймальним боком і покласти у це ж відро.

При знятті марлі поверхню планшету і ребра притискної ра-
мки потрібно ретельно протерти цією ж марлею для збирання
пилу, що випав раніше і пройшов крізь марлю. На підставлений
таким чином планшет акуратно накласти новий шматок марлі.
Необхідно слідкувати, щоб марля на планшеті лежала рівно, без
складок і натягів. Зміну марлі слід проводити чистими руками,
акуратно і досить швидко, щоб запобігти забрудненню марлі. Для
просушування, вдвоє складену марлю обережно, без струшуван-
ня, за допомогою прищепок чи шпильок підвісити за куточки
брудним боком всередину. Просушування марлі шляхом розсти-
лання її на губці,  столі чи стільці не допускається,  оскільки у
цьому випадку на ній можуть затриматись сторонні частинки, що
не мають відношення до атмосферного пилу.

Проба,  що складається з марлі і снігу,  попередньо підлягає
обробці.  Марлю просушують,  як вказано вище.  Сніг у відрі по-
трібно розтопити, додати одну-дві краплі нітратної кислоти і пе-
ремішати скляною паличкою. Воду з відра перелити в емальовану
каструлю і обережно, без розбризкування, випарювати. Відро ре-
тельно протерти шматком марлі, який після цього просушити.
Рідину в каструлі випарювати не до кінця, слід залиши шар води
товщиною не більше 1 см. Після охолодження взяти пінцетом
марлю, якою протирали внутрішню частину відра, і просочити її
рідиною, що залишилась в каструлі. Марлю просушити, потім
цією ж марлею знову ввібрати воду з каструлі і знову просушити.
Цю операцію повторювати доти,  поки вся вода не буде ввібрана
марлею, після чого марлю приєднати до основної проби (марлі,
знятої з планшету).
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Упаковка і відправка проб
Проба вкладається в поліетиленовий пакет і в призначений

для цього конверт форматом 18х21 см. Одночасно в конверт
вкладається довідка,  в якій простим олівцем зазначається назва
пункту відбору проби, дата і час накладання марлі на планшет і
зняття її,  а також вид,  кількість і тривалість опадів.  Конверти з
сухою марлею слід відправляти в лабораторію у день зняття її з
планшету, а при просушуванні чи наявності снігу, що розтоплю-
ється і випаровується,  наступного дня.  В кожному конверті слід
відправляти тільки один шматок марлі. Відправка декількох
своєчасно невідправлених шматків марлі в одній посилці допус-
тима тільки при ретельному упакуванні кожного шматка у свій
окремий конверт.

Описаний у попередньому розділі планшет служить для опе-
ративного контролю за підвищенням рівня радіоактивних опадів і
не дозволяє через недостатню ефективність вловлювання пилу і
опадів точно визначити величину радіоактивних опадів.

Найдосконалішим збірником радіоактивних атмосферних
опадів є бак з шаром води на дні. Бак-збірник призначений для
збору місячних радіоактивних опадів. Він встановлюється в
центральній частині метеорологічного майданчика на відстані 2-3
м від дощоміру на спеціальній підставці. Висота верхнього краю
баку від поверхні землі становить 1  м.  Збірник опадів являє со-
бою бак прямокутної чи циліндричної форми з плоским чи кону-
сним  дном, виготовлений з нержавіючої сталі.

Порядок проведення спостережень
Збір випадінь і опадів здійснюється о 12 годині за місцевим

часом останнього числа кожного місяця. При встановленні баку
його внутрішня поверхня ретельно протирається марлевим там-
поном і миється дистильованою водою. Замість дистильованої
води можна застосувати воду, пропущену через йонообмінну ко-
лонку.  Тампон і вода не видаляються.  В теплий період при тем-
пературі повітря вище 0°С для покращання умов уловлювання
пилу в бак-збірник заливається дистильована вода.  Для баку з
плоским дном товщина шару води повинна бути 1–2 см вище ко-
нічної частини дна.  Це необхідно для того,  щоб площа дзеркала
води,  що вловлює пил,  була сталою за значенням.  Втрата води у
баку-збірнику (за рахунок випаровування) поповнюється новими
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порціями дистильованої води.
У воду, що заливається у бак-збірник, вноситься 10 мл носія,

що висилається гідрохімічною лабораторією. Носій необхідний
для запобігання сорбції радіоактивних ізотопів на стінках бака-
збірника.

В холодну пору року при від’ємній температурі вода в бак-
збірник не заливається,  а носій вноситься у талу воду після роз-
топлювання снігу. Розчин носія 0,05 моль/л (0,1 н) за стронцієм,
0,05 моль/л (0,05 н) за цезієм і 0,033 моль/л (0,1 н) за церієм слід
готувати наступним чином. Зважити 5,29 г нітрату стронцію
Sr(NO3)2,  4,87  г нітрату цезію CsNO3 й 4,11  г хлориду церію
CeCl3. Всі три наважки солей вмістити в хімічну склянку об’ємом
500 мл, додати 300 мл дистильованої води і 7-8 крапель хлорид-
ної чи нітратної кислоти. Склянку з розчином підігріти при пере-
мішуванні до повного розчинення солей. Тоді розчин охолодити і
профільтрувати через знезолений фільтр у мірну колбу на 500 мл,
об’єм розчину у колбі довести дистильованою водою до мітки і
ретельно перемішати.

При зливових дощах і сильних снігопадах, коли можливі
втрати опадів через переповнення збірника, надлишкові води і
сніг прибирають в поліетиленове чи емальоване відро з кришкою
і зливають у бутель, спеціально призначений для збору і збері-
гання опадів і талої води.  В теплу пору року ця вода може вико-
ристовуватись для поповнення втрати води в збірнику за рахунок
випаровування під час місячної експозиції. По закінченню місяця
ця вода об’єднується з місячною пробою. Після закінчення термі-
ну експозиції, тобто о 12 годині за місцевим часом останнього
числа кожного місяця, вміст збірника переноситься в поліетиле-
нове чи емальоване відро для подальшої обробки.

Порядок обробки проб у літній період
1.  Дощова вода з бака-збірника через зливний отвір злива-

ється в поліетиленове чи емальоване відро. Відро повинне мати
всередині гладку без пошкоджень емаль. Перед кожним викорис-
танням воно миється дистильованою водою. Перед зливом води
осад в баці змучується.

2. Бак ретельно промивається дистильованою водою і проти-
рається марлевим тампоном. Вода після промивки об’єднується з
пробою, а тампон зберігається для відправки в лабораторію.
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3.  Після звільнення збірника і промивки його відро перено-
ситься у приміщення. Для відокремлення завислих часток і бруду
вода з відра фільтрується крізь ватний тампон, який вкладається в
розбірну спецлійку. Фільтрування здійснюється наступним чи-
ном. З одного боку на лійку одягається медичний гумовий шланг
діаметром 10 мм,  довжиною близько 2  м.  Другий кінець шланга
опускається у відро з пробою, яке встановлюється на висоті 1-1,5
м. З нижнього боку вода засмоктується гумовою грушею, і насту-
пна фільтрація здійснюється самоплинно. Після закінчення філь-
трації відро потрібно сполоснути дистильованою водою і протер-
ти марлевим тампоном.  Промивна вода пропускається так,  як і
проба, через спецлійку, а тампон зберігається для відправлення у
лабораторію.

4. Для подальшої обробки проби використовуються іонооб-
мінні смоли. Колонка, заповнена йонітами КУ-2 і ЕДЕ-10П виси-
лається лабораторією (на кожну місячну пробу – одна іонообмін-
на колонка).

5. За 2-3 години перед використанням колонка встановлю-
ється вертикально, краще всього у штативі, вата з верхнього боку
колонки виймається, а на нижній кінець її одягається медичний
гумовий шланг діаметром 10 мм із затискачем. В колонку залива-
ється дистильована вода для набухання смоли. Шланг при цьому
затикається для запобігання стікання води. При набуханні смолу
слід перемішувати скляною паличкою чи дротиком для видален-
ня повітряних бульбашок. Після набухання смоли впродовж 1-1,5
годин вийняту вату кладуть у колонку.

6. На верхній кінець колонки одягається шланг довжиною
близько 2  м,  а другий кінець шлангу опускається у відро чи бу-
тель з пробою, встановлені на висоті 1,5–2 м. Фільтрація здійс-
нюється таким же чином, як і при відокремленні завислих части-
нок. Швидкість фільтрації через йонообмінну колонку не пови-
нна перевищувати  2 л/год., в іншому разі вона регулюється зати-
скувачем. Після закінчення фільтрації посудина (відро чи бутель)
обмивається 1 л дистильованої води, яка потім також пропуска-
ється крізь колонку.

7. Після закінчення останньої операції шланги знімаються,
колонка упаковується у посилку разом з підсушеними марлевими
тампонами і з супровідною запискою відсилається у лабораторію.
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Супровідна записка має бути заповнена за формою (табл. 5, дода-
ток 3В).

Порядок обробки проб у зимовий період
Сніг з бака-забірника відбирають за допомогою совка чи ін-

шого предмету в поліетиленове чи емальоване відро. Якщо в баку
залишився лід,  що примерз до стінок чи дна,  бак переносять у
тепле приміщення чи відігрівають електроплитками на метео-
майданчику.  Після того як залишки снігу чи льоду в баку розта-
нуть, воду зливають у те ж відро. Бак протирають марлевим там-
поном і обмивають гарячою дистильованою водою. Воду
об’єднують з пробою, а тампон сушать і зберігають для відправки
в лабораторію. У відро додають 10 мл носія і перемішують. На-
ступні операції виконують так само, як і для проб дощу.

Відбір проб атмосферних опадів
Для збору місячних проб дощу і снігу, які надалі використо-

вуються для аналізу на вміст тритію (Т) – ізотопу водню, що вхо-
дить до складу води, використовують збірник опадів. Збірник
опадів –  поліетиленовий бак з герметичною кришкою, встанов-
лений на стовпчику так, щоб верхній край збірника був розташо-
ваний на висоті 2 м від поверхні землі.

Порядок проведення спостережень і упакування проб
Для забезпечення незмінності складу проб атмосферних опа-

дів під час їх збору, зберігання і пересилки необхідно виконувати
такі умови:

1) не допускати випаровування проби;
2) не допускати тривалого контакту проби з атмосферним

повітрям;
3) не допускати забруднення проби сторонньою водою і пи-

лом.
Тому бак збірника опадів виставляють безпосередньо перед

початком дощу чи снігопаду, попередньо ретельно промивши
його і кілька разів ополоснувши дистильованою водою. Якщо
опади йдуть з перервами,  то в перервах бак закривається криш-
кою. Після закінчення випадіння опадів бак негайно прибирають
з майданчика. Відразу ж після закінчення дощу пробу струшують
і зливають в поліетиленовий бутель, який ретельно закупорюють
і маркують.  Щоб не розлити воду,  користуються ретельно вими-
тими поліетиленовими лійками.
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Після припинення снігопаду бак із снігом щільно закривають
кришкою і у приміщенні дають снігу розтанути без підігріву,
природним способом, під кришкою, щоб уникнути випаровуван-
ня.  З снігом,  що розтанув,  поводяться так само,  як і з дощовою
водою, тобто переливають у поліетиленовий бутель, призначений
для зберігання опадів,  і закривають його.  На бутлі попередньо
ставлять порядковий номер. В той же бутель зливають всі опади,
зібрані протягом місяця,  для чого він має бути досить великим.
Якщо бутель заповнений раніше кінця місяця, його герметично
закривають, заливаючи корок парафіном. Наступні проби злива-
ють в іншій бутель до його заповнення і так впродовж місяця.  З
відібраної місячної проби відливають 1 л в поліетиленовий бу-
тель і заливають корок парафіном, решту води виливають. Якщо
впродовж місяця було мало опадів, допускається збір і меншої
кількості опадів. Відібрані місячні проби незалежно від їх кілько-
сті відправляють на аналіз в лабораторію.

Для транспортування герметизовані бутлі встановлюють у
посилочні ящики, на бутлі накладається і закріпляється за допо-
могою засувів фанерна дощечка з круглими отворами. Дощечка
накладається так, щоб горло кожного бутля потрапило в отвір. На
ящику вказати “Верх”,  “Не кантувати”.  Разом з пробами у ящик
вкладається супровідний аркуш, заповнений за певною формою
(табл.6, див. додаток 3).

Відбір проб газів
Інертні радіоактивні гази є головними складовими повітря-

них експлуатаційних викидів ядерних реакторів. Головними за
активністю є аргон-41 та ізотопи криптону та ксенону, серед яких
переважають ксенон-133 і криптон-85. В газоподібній фазі вики-
ду присутні також тритій та вуглець-14. Радіоізотопи йоду прису-
тні як у вигляді аерозолю,  так і в газоподібній фазі,  причому ак-
тивність газоподібної фази радіойоду може в десятки разів пере-
вищувати його активність в аерозолі. Підвищені концентрації
інертного газу радону-222 спостерігаються навколо ТЕЦ і ТЕС, а
також поблизу зольних відвалів.

Нині відбір проб радіоактивних газів не включений в регла-
мент спостережень гідрометеорологічної мережі. Одна з причин –
відсутність засобів пробовідбору та вимірювань, методологічного
обґрунтування аналітичних процедур. Деякі вітчизняні технології
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визначення концентрацій радіоактивних газів існують лише у ви-
гляді дослідно-конструкторських розробок. Між тим спостере-
ження за концентраціями радіоактивних газів радону-222 і крип-
тону-85 нині включені до довготривалої програми спостережень
ВМО, такі як Global Atmosphere Watch (GAW). Визначено світові
оцінки якості даних та центри калібровки пробовідборного та
вимірювального обладнання. Такі центри здійснюють науково-
методичне керівництво визначеними видами спостережень та
оцінку якості вимірювань, а також проводять інтеркалібрації
пробовідбору та аналітичних процедур між станціями, які вико-
нують ці спостереження.

Відбір проб повітря для визначення концентрації радону-222
за рекомендацією ВМО на станціях глобального моніторингу
здійснюється забір повітря в посудини об’ємом від 5 до 100 л.
При цьому обов’язковим елементом відбору є фільтрування пові-
тря для очищення проби від аерозольних радіонуклідів. Радон-
222, як інертний газ, не затримується фільтром. Після фільтрації
проба повітря з радоном-222 витримується впродовж часу, доста-
тнього для накопичення дочірніх продуктів розпаду радону-222.
Цей час становить не менше 3  год.  Далі проба повітря повторно
пропускається крізь мембранний чи інший фільтр, який забезпе-
чує високу ефективність відбору субмікронних аерозолів. Фільтр,
на якому осідають накопичені дочірні короткоживучі продукти
розпаду радону-222 – полоній-218, плюмбум-214 та вісмут-214
надходять на вимірювання. Останні можуть проводитися декіль-
кома методами визначення: альфа-, гамма- чи бета-активності
фільтра.  Частота відбору і вимірювання проб –  1-2 рази за годи-
ну.

Для відбору проб криптону-85 з декількох, відомих нині спо-
собів, ВМО рекомендує один – кріогений. Цей метод у різному
виконанні використовується усіма лабораторіями і станціями, що
беруть участь в проведенні спостережень за вмістом криптону-85
в атмосфері. Суть методу полягає у відборі та попередньому кон-
центруванні криптону пропусканням повітря крізь сорбент з ак-
тивованим вугіллям, охолодженим до температури рідкого азоту.
Перед процедурою поглинання криптону в активованому вугіллі,
повітря необхідно повністю очистити від вуглекислого газу і во-
дяної пари. Дуже важливим елементом підготовки проб є попере-
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днє виділення із повітря радону. Вимірювання  вмісту криптону-
85 в очищеному від інших радіоактивних домішок повітрі прово-
диться лічильником Гейгера-Мюллера або газовим сцинтиляцій-
ним радіометром. Обов’язковим елементом аналізу є визначення
вмісту криптону в пробі повітря газохроматографічним методом.
При цьому використовуються калібровочні газові суміші високої
чистоти.

Періодичність спостережень – 1 раз на тиждень на фонових
станціях і 1 раз на добу на регіональних станціях контролю за
радіоактивністю атмосфери (поблизу атомних станцій). Наявні
вітчизняні засоби дозволяють проводити визначення концентра-
ції лише атмосферного радону-222 та йоду-131.

Так, вимірювання концентрацій радону-222 можна проводи-
ти різними промисловими зразками радономірів, що використо-
вуються в деяких галузях промисловості (медицині, геофізиці).
Але ці прилади дають досить високу похибку (20-50%). Тому їх
можна використовувати тільки для порівняння результатів вимі-
рювань з ГДК.

?   Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Які основані задачі моніторингу забруднення атмосфери?
2. Яким чином здійснюється організація робіт зі збору інфор-
мації щодо моніторингу забруднення атмосфери?
3. Скільки встановлюється категорій постів спостереження за
забрудненням атмосфери?
4. Яким чином здійснюється розміщення стаціонарних і марш-
рутних постів залежно від чисельності населення міста?
5. Які програми та терміни спостережень встановлюють на ста-
ціонарних постах ?
6. Що передбачає мета здійснення відбору проб повітря?
7. Які періоди відбору проб розрізняють згідно зі стандартом
ISO 4227?
8. Які вимоги  до відбору проб газів наведені в ISO 6566-1 і ISO
6567-1?
9. Які застосовують установки для відбору проб атмосферних
забруднень, які запропонували С.Н. Кіміна та В.М. Полякова?
10. Які спроможності газового  аналізатора УГ-2?
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11. Для яких цілей призначений оптико-акустичний газоаналіза-
тор ГМК-3?
12. У яких випадках використовують портативний переносний
відбірник проб ПВП-04?
13.  Що передбачає методологія спостережень за радіо- актив-
ним забрудненням атмосфери?
14. Які показники радіоактивного забруднення приземної атмо-
сфери регламентує гідрометеорологічна служба?
15. Який пристрій застосовують для збору радіоактивних аеро-
золів, що випадають на поверхню землі впродовж доби?
16. Яким чином здійснюють відбір проб радіоактивних газів?
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Розділ 6
МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ

У вік науково-технічного прогресу земля,  як і біосфера в ці-
лому, перетворилася з системи, що контролюється природними
факторами, в систему, яка працює під сильним впливом антропо-
генних факторів. Для точної оцінки подібних перетворень і здій-
снення спрямованого регулювання ґрунтових процесів виникає
потреба в організації систематичних спостережень за ними, тобто
в організації служби моніторингу. Відсутність такої може призве-
сти до необоротних процесів руйнування ґрунтового покриву, що
потім потребуватиме величезних коштів і часу на його віднов-
лення. Зрозуміло, що як з економічних, так і з господарсько-
екологічних міркувань, доцільніше й вигідніше запобігати не-
сприятливим змінам, ніж згодом їх усувати.

6.1. Види моніторингу ґрунтів в Україні
Концепція моніторингу ґрунтів в Україні була розроблена

наприкінці 80-х років минулого століття. У ній розглянуто прос-
торову систему спостережень для оцінки і прогнозу стану ґрун-
тів. Концепція включає кілька видів моніторингу.

Фоновий моніторинг (еталон) – вихідна оцінка, умовно при-
йнята за нульову позначку, стосовно якої порівнюються одержані
дані у рамках поточних спостережень. Через те, що для ґрунту,
який тривалий час використовується у виробництві, одержати
такого роду оцінку практично не можливо, за нульову беруть ха-
рактеристики ґрунтів на цілині, заповідній ділянці, у лісі. За не-
можливості одержати зазначену оцінку через відсутність об’єкту
(наприклад, суцільну розораність) до фонового можна віднести
початковий цикл спостережень, що умовно вважають нульовою
оцінкою. Наприклад, усі порівняння в агрохімічному обстеженні
(їх було в Україні вже 7 турів – кожні 5 років) здійснюють стосо-
вно початкового обстеження.

Як фонові, у ґрунтовому моніторингу, можуть також викори-
стовуватися модельні (що найчастіше трапляються) фізичні, хімі-
чні, біологічні характеристики, а також середній вміст інгредієн-
тів у ґрунті. Такого роду нульові оцінки можуть виявитися доста-
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тніми для висновку про просторово-тимчасову диференціацію
ґрунту або свідчити про акумулятивні тенденції при антропоген-
ному забрудненні ґрунтового покриву.

В якості еталону можна використовувати такі характеристи-
ки, як здатність продукувати органічну речовину за певних клі-
матичних ресурсів або біопродуктивність. Зрештою, як еталони
можуть виступати оптимальні параметри ґрунтів, при створенні
яких у кореневмісному шарі культурні рослини здатні максима-
льною мірою реалізувати свій потенціал.

Виробничий (базовий, поточний) моніторинг – власне моні-
торинг як систематичні поточні спостереження за ґрунтом у про-
сторі й часі. У концепції встановлені принципи вибору об’єктів,
програма і методи вимірів, сформульовані вимоги до організації
спостережень, математичного та програмного забезпечення, мет-
рології і стандартизації, нормування оцінок стану ґрунтів. Наре-
шті, у концепції визначені кінцеві результати моніторингу, що
являють собою картографо-аналітичну автоматизовану інформа-
ційну систему, прогноз змін ґрунтів і техніко-економічне обґрун-
тування заходів з охорони ґрунтів.

Кризовий моніторинг – моніторинг ґрунтів, у яких істотно
порушені екологічні і продуктивні функції (порівняно з досягну-
тим середнім багаторічним рівнем) і які перейшли на деградацій-
ний шлях розвитку. Кризовий моніторинг – це особливо операти-
вний контроль забруднених, засолених, еродованих та інших де-
градованих ґрунтів, що перебувають у катастрофічному стані.

Спеціальний моніторинг – по суті, відомчий, фрагмент-
тарний; це система спостережень над одним або кількома проце-
сами. До спеціального моніторингу можуть бути віднесені:

· меліоративний моніторинг – спостереження, головним чи-
ном, за окремими (так званими меліоративними) властивостями
ґрунтів;

· радіаційний моніторинг – спостереження за поводженням
радіонуклідів у системі “ґрунт-рослина-тваринницька продукція”;

· урбомоніторинг – спостереження за штучними ґрунто-
подібними субстратами і “закритими” ґрунтами в населених пун-
ктах;

· моніторинг ґрунтів під багаторічними насадженнями –у лі-
сах, садах, виноградниках;
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· моніторинг рекультивованих земель, земель особливого
призначення (військові полігони,  землі біля водойм –  землі вод-
ного фонду, транспорту, резерву, рекреаційні землі та ін.).

У кожному конкретному випадку такий моніторинг має свою
специфіку, що полягає, насамперед, у переліку моніторингових
показників.

Науковий (прогностичний) моніторинг – інформація підви-
щеної точності й ємності, за допомогою якої можна якісно збага-
тити виробничий моніторинг, значною мірою уточнити зміст
управлінських рішень і, головне, створити більш надійні прогно-
стичні моделі. Такий моніторинг представлений тривалими
польовими дослідами, балансовими і лізиметриними досліджен-
нями, імітаційними та математичними моделями. Нині просторо-
во-тимчасові спостереження за ґрунтами здійснюють:

Міністерство аграрної політики. Спостереженнями охоплені
всі площі сільськогосподарських угідь. Періодичність спостере-
жень – один раз у п’ять років, усього проведено сім турів (з 1966
р.).  Програма:  рН,  гумус,  рухомі форми фосфору і калію.  В
останні роки вибірково досліджували вміст важких металів у ґру-
нті і рослинній продукції. Зразки відбирають з глибини 0-20 і 20-
40 см, один змішаний зразок із 20 індивідуальних з 20 га.

Державний комітет України по водному господарству (гідро-
геологомеліоративні експедиції на зрошуваних і осушуваних те-
риторіях) – за рівнем і мінералізацією ґрунтових вод, сольовим
складом,  забрудненням вод і ґрунтів,  а також деякими фізико-
хімічними показниками. Періодичність вимірів для більшості по-
казників – щорічна або навіть кілька разів на рік.

Державний комітет лісового господарства України останнім
часом приєднався до європейської системи, що передбачає реалі-
зацію досить широкої програми спостережень (рН, вуглець, вало-
ві і рухомі форми азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, інших
інгредієнтів, обмінна ємність) у регулярній мережі 16х16 км.

Українська академія аграрних наук і її мережа з інститутів і
обласних станцій, головним чином, підтримує тривалі польові
досліди з вивчення впливу на ґрунт добрив, обробітку, меліора-
цій.  Деякі з дослідів мають унікальний за тривалістю (понад 100
років) і змістом характер. Характерною рисою багатьох дослідів є
широка програма спостережень, включаючи фізичні, біологічні
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властивості, що практично ігнорувалися в інших мережах.
Міністерство з надзвичайних ситуацій здійснює радіологіч-

ний моніторинг на територіях, що зазнали впливу Чорнобильсь-
кої аварії.

Комплексний ґрунтовий моніторинг повинен бути направле-
ний на вирішення двох головних цілей:

1. Своєчасне виявлення негативних змін властивостей ґрун-
тів при різних видах їх використання. Ця мета пов’язана із таки-
ми змінами ґрунту, які виникають у результаті багаторічного
впливу однотипових зовнішніх факторів. Такі зміни проходять в
одному напрямку і призводять до докорінних змін властивостей
ґрунту. До таких змін відносяться:

· ерозійні процеси;
· накопичення токсичних металів від промислових викидів в

атмосферу;
· зміни за рахунок систематичного застосування засобів хімі-

зації в сільському господарстві;
· засолення ґрунтів;
· зміни гумусу в ґрунті;
· зміни кислотності ґрунтів.
Спостереження, пов’язані із вирішенням першої мети ґрун-

тового моніторингу, мають свої особливості. Вони полягають в
тому, що об’єктами моніторингу в даному випадку повинні стати
території, на яких вказані вище зміни є найбільш вірогідними і
проявляються найбільш повно. Періодичність спостережень на
таких об’єктах буде визначатись темпами розвитку контрольова-
них процесів і можуть коливатись від одного до 10 років.

2. Ціль моніторингу пов’язана із необхідністю щорічного
прогнозу урожайності культур і виявлення лімітуючих факторів
розвитку рослин (вода, поживні речовини тощо). Об’єктами до-
сліджень в даному випадку стають ґрунти, розміщені в зонах “ри-
зикованого землеробства”. Періодичність спостережень в даному
випадку визначається фізіологічними особливостями рослин й
становить 2-3 рази за вегетаційний період.

Завдання, які стоять перед моніторингом для вирішення ви-
щезгаданих двох цілей, будуть різними. Вони можуть змінювати-
ся із розвитком науково-технічного прогресу. Інші завдання, на-
впаки, можуть виникати. На сучасному етапі найбільш важливи-
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ми завданнями ґрунтового моніторингу є такі:
· оцінка середньорічних втрат за рахунок всіх видів ерозії

(дощова, іригаційна, вітрова);
· виявлення регіонів із дифузійним балансом гумусу і пожи-

вних речовин та швидкісні параметри цих процесів;
· контроль за динамікою кислотного режиму ґрунтів (особ-

ливо для регіонів, де із зрошенням та ймовірністю кислотних до-
щів –– промислові центри);

· контроль за зміною сольового режиму;
· контроль за забрудненням ґрунтів важкими металами;
· контроль за забрудненням ґрунту в районах великих авто-

магістралей;
· контроль за сільськогосподарськими угіддями, де широко

застосовуються хімічні засоби захисту;
· контроль за фізичними змінами ґрунту;
· експертна оцінка при будівництві нових гідромеліоратив-

них об’єктів;
· інспекторський контроль за відлученням земель для несіль-

ськогосподарських цілей.
Нині в Україні близькі до розуміння того, що орієнтація на

відомства у веденні моніторингу ґрунтів себе вичерпала. Можна
сподіватися, що описаний вище недосконалий моніторинг через
відсутність єдиної програми і методики робіт,  несумісність і по-
гану керованість відомчих мереж і цілий ряд інших недоліків бу-
де замінений державною мережею екологічного моніторингу з
погодженим контролем усіх компонентів навколишнього середо-
вища – ґрунтів, водних просторів і ґрунтових вод, рослинності,
надр. Це питання активно обговорюється і в міру поліпшення
економічної ситуації буде вирішено. Разом з тим реалізація тако-
го підходу і його наближення до європейських вимог вимагає
значних зусиль, модернізації і критичного перегляду багатьох
існуючих положень, удосконалення методологічних основ моні-
торингу. Серед актуальних концептуальних завдань найважливі-
шими видаються такі:

· перегляд, кореляція і дигіталізація українських ґрунтових
картографічних матеріалів;

· гармонізація методологічних підходів, програм, методик
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(їхньої стандартизації) між українськими відомствами із європей-
ськими підходами;

· розвиток прикладних аспектів інформатики відповідно до
завдань ґрунтового моніторингу (верифікація, експорт – імпорт
даних, нормативи, підсистеми пошуку, кодування, різні каталоги,
комп’ютерна картографія тощо) із загальною метою створення
повноцінної і доступної інформаційної системи “Ґрунти України”
як частини більш загальної системи екологічного моніторингу;

· вдосконалення і створення приладів для екосферних спо-
стережень з використанням можливостей західноєвропейських
фірм.

6.2. Об’єкти та методи досліджень
Вибір об’єкту для проведення моніторингу повинен бути

диференційований стосовно до ґрунтово-географічного, клімати-
чного й економічного районування. У відповідності із цими ви-
могами, у загальному контексті об’єкти ґрунтового моніторингу
можна поділити на дві групи.

Об’єкти першої групи формуються на всіх головних ґрунто-
во-кліматичних зонах і провінціях. Вони повинні характеризува-
ти типові ландшафти і повинні бути приурочені до місць із най-
більшим інтенсивним антропогенним впливом (промислові агло-
мерації). Паралельно із ними вибираються фонові території,
ґрунтовий покрив яких зазнавав мінімальних антропогенних на-
вантажень за останні 40-50 років. На таких об’єктах досліджу-
ються глобальні тенденції в зміні властивостей ґрунту. Такий ви-
бір повинен ґрунтуватися на попередньому суцільному і деталь-
ному обстеженню екологічного стану об’єктів.

Об’єкти другої групи – це сільськогосподарські угіддя. Мо-
ніторинг на таких об’єктах повинен охоплювати достатньо великі
масиви найбільш важливих сільськогосподарських культур в ра-
йонах із найбільшим їх поширенням. При цьому виділяють конт-
рольні (реперні) поля, на яких повинна застосовуватись рекомен-
дована для даної зони технологія вирощування культури без хімі-
чної і гідротехнічної меліорації. Наземні спостереження на таких
полях здійснюються на опорних пунктах в межах масиву.

Вибір контрольованих територій потребує попереднього
експедиційного обстеження намічених районів. Причому окрім
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типовості ландшафту і рівнів техногенних навантажень повинні
бути прийняті до уваги наступні умови:

· тривалість і стабільність характеру використання ґрунту,
що виключатиме елемент випадковості;

· продуктивність земельних масивів, щоб можна було зроби-
ти прогноз виробництва продукції;

· наявність зручного сполучення і можливості організації
стаціонарних вимірів із використанням місцевих трудових ресур-
сів.

Об’єктами моніторингу повинні виступати основні типи,
підтипи, роди, види і різновиди ґрунтів, які обираються в межах
ґрунтової провінції і максимальною мірою відображають мозаїч-
ність ґрунтового покриву, всі види і рівні антропогенних наван-
тажень. Постійними пунктами контролю є природні об’єкти (лі-
си, заповідники), еталонні об’єкти високого рівня сільськогоспо-
дарського використання ґрунтів (держсортодільниці, варіанти
стаціонарних дослідів, поля господарств, де впроваджено конту-
рно-меліоративну систему землеробства), звичайні господарства.

Враховуючи, що для достовірної оцінки ґрунтів, і особливо
прогнозу їх родючості, необхідна інформація про клімат, ґрунто-
творні породи, води (поверхневі або в крайньому разі першого
горизонту підгрунтових вод), кількість і якість рослинницької
продукції, перераховані компоненти також включають до
об’єктів моніторингу. Такий підхід дає змогу суміщати ґрунти з
іншими елементами середовища і при аналогічній розробці моні-
торингу фауни, флори і людини одержати цілісне уявлення про
стан біосфери.

Стан ґрунтів достовірно діагностується при наявності такої
інформації: зміна структури ґрунтового покриву, трансформація
земельних угідь, оцінка темпів зміни основних властивостей ґру-
нтів (гумусу, рН, ємності вбирання, фізичного, водного, повітря-
ного і поживного режимів, біологічної активності ґрунтів, забру-
днення); оцінка інтенсивності прояву процесів ерозії, показників
меліоративного стану (якість зрошувальних вод, рівень і мінера-
лізація підгрунтових вод, засоленість ґрунтів у цілому і зони ае-
рації; вторинне осолонцювання, темпи зменшення осушених
торфовищ, трансформація органічної речовини, вторинне озаліз-
нення) і, нарешті, оцінка ефективної родючості земель. Екологіч-
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ний контроль забруднення ґрунтів звичайно орієнтується на ви-
значення таких компонентів, які відносяться до:

· І-го класу небезпеки: арсен, кадмій, меркурій, селен, плюм-
бум, цинк, фтор, талій, берилій;

· ІІ-го класу небезпеки: бор, кобальт, нікель, молібден, куп-
рум, сурма, хром;

· ІІІ-го класу небезпеки: барій, ванадій, вольфрам, манган,
стронцій;

· санітарних норм: амоній, нітрати, хлориди, сульфати, фе-
ноли, нафтопродукти, детергенти; канцерогенні речовини
(бенз(а)пірен, бензол, ацетофенол, діоксини, стірол та ін.); радіо-
нукліди цезій-134, 137, стронцій-90, радій-226;

· рухомих форм: купрум, нікель, хром, цинк, кобальт, фтор.
В загальному випадку до пріоритетних забруднювачів ґрун-

тів належать: плюмбум,  хром,  меркурій,  арсен,  цинк,  купрум,  ні-
кель, манган, ванадій, фосфор, а також органічні сполуки:
бенз(а)пірен, формальдегід; залишкові пестициди – кальтан, геп-
тахлор, пропанід, цинеб, гордон, метафос, роогор,  фозалон, фта-
лофос, проометрин, хлорофос, карбофос; радіонукліди природно-
го та техногенного походження.

При екологічних дослідженнях необхідно чітко розмежову-
вати підходи до вивчення забрудненості ґрунтів промислово-
міських агломерацій, сільськогосподарських угідь і ґрунтів на
територіях населених пунктів.

Ґрунти промислово-міських агломерацій. Забруднення
ґрунтового покриву міста залежить від розміщення накопичува-
чів промислових і побутових відходів і шламів, шкідливих вики-
дів об’єктів промисловості, енергетики і транспорту в атмосферу,
розповсюдження пестицидів. При екологічному контролі ґрунту
слід враховувати хімічний метаболізм, що призводить до утво-
рення із початкових малотоксичних органічних речовин сильних
отрут типу діоксинів. Слід також враховувати різницю в поведін-
ці елементів природного походження (торій, цезій, залізо, хром,
стронцій, рубідій, калій, скандій) від елементів техногенного по-
ходження (купрум, цинк, селен, бром, кадмій, арсен, сурма, сріб-
ло, меркурій, нікель).

Для визначення походження виявлених у ґрунті металів ви-
користовують розрахунковий метод, за яким до реперних металів
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рекомендується відносити алюміній, залізо, скандій або інший
метал, який можна визначити в аерозолях і ґрунті високочутли-
вим інструментальним методом.

Зазвичай для розділення цих двох типів елементів викорис-
товують метод порівняння вмісту реперного металу (Ме) в при-
земному шарі аерозолю і ґрунті. Коефіцієнт збагачення визнача-
ється за формулою:

,
/

/

.

.

грунтуМССМ
аерозоляМССМ

К
ерепе
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і = (6.1)

де СМе – вміст металу в аерозолі чи ґрунті,  мг/кг; Среп.Ме –
вміст реперного металу в аерозолі чи ґрунті, мг/кг.

За величиною Кі класифікують метали природного і техно-
генного походження. Елементи зі значенням Кі від 1 до 10 відно-
сять до природного походження, а елементи з величиною Кі < 10
– до техногенного. В табл. 6.1. наведені значення допустимого
коефіцієнту конденсації важких металів в ґрунті санітарно-
захисної зони техногенних об’єктів.

Таблиця 6.1
Допустимі коефіцієнти концентрації токсичних металів в ґрунті

санітарно-захисної зони техногенних об’єктів
Коефіцієнт концентраціїГалузь Забруднюючі

виробництва більші 10 від 2 до 10
1 2 3 4

Кольорова металу-
ргія

Виробництво
кольорових
металів

Плюмбум,
цинк, куп-
рум, срібло

Олово, вісмут,
калій, арсен,
сурма, мерку-
рій, селен

Перероблення
кольорових
металів

Плюмбум,
цинк, олово,
купрум

Меркурій

Виробництво
тугоплавких
металів

Вольфрам Молібден

Виробництво
титану

Срібло,
цинк, плю-
мбум, хром,
нікель

Титан, манган,
молібден, оло-
во, ванадій
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1 2 3 4

Чорна металургія
Виробництво
легованих ста-
лей

Кобальт,
молібден,
цинк, воль-
фрам, вісмут

Плюмбум,
кадмій, хром

Машинобудівельна
і металообробна
промисловість

Термічне обро-
блення металів

Плюмбум,
цинк

Нікель, хром,
меркурій, оло-
во, купрум

Машинобудівельна
і металообробна
промисловість

Виробництво
свинцевих аку-
муляторів

Плюмбум,
нікель, кад-
мій

Сурма, плюм-
бум, цинк,
вісмут

Електротехніч-
не і електронне
приладобуду-
вання

Плюмбум,
нікель, кад-
мій

Сурма, плюм-
бум, цинк,
вісмут

Хімічна промисло-
вість

Виробництво
суперфосфату

Стронцій,
цинк, фтор

Рідкісні землі,
хром, арсен,
купрум, ітрій

Хімічна промисло-
вість

Виробництво
пластмас

Купрум, цинк,
срібло

Промисловість
будівельних мате-
ріалів

Виробництво
цементу, вико-
ристання у ви-
робництві про-
мвідходів

Меркурій,
стронцій, цинк

Поліграфічна про-
мисловість

Шрифто-лінійні
заводи, друкар-
ні

Плюмбум,
цинк, олово

Житлово-
комунальне госпо-
дарство

Тверді побутові
відходи

Плюмбум,
кадмій, оло-
во, купрум,
цинк, сріб-
ло, сурма

Меркурій

Житлово-
комунальне госпо-
дарство

Очищення ка-
налізаційних
стічних вод

Плюмбум,
кадмій, ва-
надій, ні-
кель, олово,
хром, куп-
рум, цинк

Меркурій,
срібло
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Критерії розподілу хімічних речовин за ступенем їх небезпе-
ки наведений в табл. 6.2.

Таблиця 6.2

Критерії розподілу хімічних речовин за ступенем їх небезпеки

Норми для класів небезпекиПоказник 1 2 3
Токсичність ЛД50 до 200 від 200 до

1000 1000

Стійкість в ґрунті, місяців 12 від 6 до 12 6
ПДК, мг/кг 0,2 від 0,2 до 0,5 0,5
Міграція мігрує слабко мігрує не мігрує
Стійкість в рослинах, місяців 3 від 1 до 3 1
Вплив на харчову цінність с/г
продукції сильний помірний немає

Ґрунти сільськогосподарських, лісових та інших угідь
Хімічні речовини антропогенного походження, які призво-

дять до забруднення ґрунтів й угідь за ступенем небезпеки під-
розділяються на три класи,  які встановлюються не менш,  як по
трьом показникам, відповідно таблиці 6.1, де ЛД50 – середня сме-
ртельна доза речовини в мг/кг живої маси, яка викликає загибель
50% тварин. При контролі забруднення ґрунтів викидами підпри-
ємств промисловості випробувальні майданчики закладають уз-
довж векторів переважних напрямків вітрів на площі,  рівній 3-
кратній величині санітарно-захисної зони.

Для контролю забруднення ґрунтів сільськогосподарських
угідь в залежності від характеру джерела забруднення, вирощу-
ваної культури і рельєфу місцевості на кожні 0,5-20 га території
закладають не менше одного пробного майданчика розміром
10×10 м. Для контролю санітарного стану ґрунтів на території
розташування дитячих садків, гральних майданчиків, сміттєвих
звалищ та інших об’єктів,  що займають невеликі площі,  розмір
випробувального майданчика повинен бути не більше 5×5 м.

Оцінка ступеню небезпеки забруднення ґрунтів хімічними
речовинами виконується з урахуванням коефіцієнтів переходів
“ґрунт–рослинність”, “ґрунт–мікроорганізми”, “ґрунт–ґрунтові
води”, “ґрунт–атмосферне повітря”. Основним критерієм визна-
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чення ступеню небезпеки забруднення ґрунту шкідливими речо-
винами є “гранично допустима концентрація” (ГДК), яка встано-
влюється з урахуванням специфіки джерела забруднення, сине-
ргізму дії хімічних речовин, забруднюючих ґрунт, пріоритетності
забруднювачів за класом небезпеки, характеру землекористуван-
ня. За відсутності можливості врахування повного комплексу то-
ксичних речовин оцінку здійснюють щодо найбільш небезпечних
речовин, тобто речовин І-ІІ класів небезпеки.

Основною оцінкою небезпеки забруднення ґрунтів, що вико-
ристовуються для вирощування сільськогосподарських культур, є
транслокаційний показник накопичення шкідливих речовин в
продуктах харчування рослинного походження, з якими в орга-
нізм людини надходить 70% токсикантів. Оцінка небезпеки за-
бруднення ґрунтів населених пунктів визначається епідеміологі-
чною значимістю забруднення хімічними речовинами.

Вирішальне місце в програмі моніторингу займає вибір кон-
трольованих  параметрів, від чого залежить ефективність всієї
подальшої роботи. В оптимальному варіанті моніторинг ґрунтів
повинен базуватися на трьох групах показників:

1. Показники, які характеризують сезонні і короткострокові
(2-5 років) зміни властивостей ґрунту. Ця група показників необ-
хідна для оцінки оперативного стану ґрунтового покриву в
зв’язку із прогнозами врожайності і рекомендаціями термінового
(сезонного) внесення засобів хімізації, поливу та ін.;

2. Показники довготривалих змін, які проявляються впро-
довж 5-10 років і більше. Вони відображають негативні тенденції
в зміні властивостей ґрунту під впливом антропогенних факторів;

3. Показники ранньої діагностики розвитку негативних змін
властивостей ґрунту і ґрунтових режимів. Для такої діагностики
придатні біологічні тести, морфологічні спостереження, аналіз
водного і сольового режимів ґрунту.

Найбільш трудомісткими є визначення показників довготри-
валих ґрунтових змін, оскільки вони вимагають періодичного ви-
конання трудомістких і в методичному плані складних аналізів та
вимірів, таких як вміст та склад гумусу, ерозійні втрати, структу-
ра і будова ґрунту та ін. При виборі контрольованих  показників і
методів їх визначення доцільно керуватись наступними вимога-
ми:
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· вибір кількості показників не повинна бути надто великою
або недостатньою. Визначення оптимуму в переліку показників є
досить складним завданням і вимагає високої професійної підго-
товки фахівців, оскільки властивості ґрунту, як складної багато-
факторної системи, залежить від багатьох факторів;

· показники повинні бути максимально інформативними (на-
приклад, визначення інтенсивності дихання ґрунту дає інформа-
цію про порушення біологічних процесів в ґрунті, тепловий, вод-
ний та інші види ґрунтових режимів);

· показники повинні бути стійкими і мало варіювати в межах
одного масиву.

При ґрунтовому моніторингу приходиться використовувати
різні методи досліджень. Нині виняткове місце в нашій країні за-
ймають аеро- і космічні методи. Вони дозволяють виявляти не
стільки структуру ґрунтового покриву, чи стан рослинності, але
через спектральні аналізи характеризувати якісний стан ґрунту.
Однак вони не можуть замінити наземні спостереження, виміри
кількісних величин, які можуть бути виявлені лише лаборатор-
ними методами. Паралельно із налагодженням регулярних аеро-
космічних спостережень, повинна бути чітко налагоджена мере-
жа стаціонарних режимних спостережень, які теж могли б підда-
ватися автоматизації та дистанційній реєстрації результатів до-
сліджень. Зараз такі наземні комп’ютерні системи широко вико-
ристовуються для створення банку даних щодо окремих об’єктів.

До числа лабораторних визначень можна віднести визначен-
ня вмісту гумусу, солей, важких металів, кислотності, біохімічні і
біологічні показники. При виборі методів досліджень необхідно
користуватися такими критеріями щодо їх доцільності:

· невелика трудоємкість його виконання;
· простота виконання;
· невисока затратна вартість технологічних процесів методу;
· можливість автоматизації;
· висока чутливість;
· безпечність з точки зору охорони здоров’я.
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6.3. Технологія відбору проб
Перед проведенням відбору проб мають бути визначені його

цілі та ступінь необхідної точності очікуваних результатів. Мета
пробовідбору (оцінки загального накопичення, приросту внаслі-
док окремого викиду, приросту за рахунок зрошення, вмісту в
кореневмісному шарі ґрунту, вивчення вертикальної міграції за-
бруднювачів у ґрунті тощо) буде визначати схему розташування
місць відбору та тип пробовідбору (інтегральна проба, глибинний
профіль, поверхнева проба). При складанні програми робіт необ-
хідно зважати на характеристики місцевості, такі як: топографія
району, тип ґрунтів і рослинності, очікуваний характер та масш-
таби забруднення.

Відбір проб ґрунтів та їх подальший аналіз є найпоширені-
шим та найоб’єктивнішим способом визначення накопичених
техногенних забруднень, що надходять з атмосфери і відклада-
ються на поверхні землі. Оцінка забруднень на території району,
який досліджується, вимагає достатньої кількості репрезентатив-
них місць відбору, густота яких визначається необхідною точніс-
тю і залежить від плямистості випадінь. Для визначення необхід-
ної глибини пробовідбору рекомендується виконати глибинний
профіль на тих основних типах ґрунтів, що найбільш розповсю-
джені в районі, який вивчається. Глибина проникання забрудню-
вачів залежить від типу ґрунту, його вологості і стану поверхні.

Глибина пробовідбору вважається достатньою за умови, що
у відібраній пробі міститься 90-95% забруднювача, який дослі-
джується. Якщо глибина проникання невідома, слід відбирати
пробу на всю довжину наявного пробовідбірника (або з запасом
по глибині). Проби ґрунтів потрібно відбирати тільки на вказаних
місцях. Ці місця мають відповідати наведеним подальше критері-
ям:

· шар ґрунту на ділянці пробовідбору не повинен порушува-
тися впродовж заданого проміжку часу;

· вибране місце повинно бути в центрі достатньо великого і
рівного відкритого майданчика і бути віддаленим від дерев або
будівель на відстань не менше двох їхніх висот та від ґрунтових
доріг на відстань не менше 100 м;

· місце пробовідбору має бути із середніми для всього май-
данчика значеннями забруднення поверхні ґрунту;
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· для запобігання привнесення ґрунтів з сусідніх ділянок, мі-
сце для відбору проб не повинно бути біля  підніжжя схилу, в ни-
зині або на території, що затоплюється в період паводків;

· у вибраному для пробовідбору місці не повинно відбувати-
ся горизонтального переміщування часток ґрунту під час дощів,
проникність ґрунту має забезпечувати повне поглинання вологи;

· слід уникати ділянок, де спостерігається висока активність
гризунів та інших представників підземної фауни з огляду на мо-
жливість переміщення забруднювача на значну глибину.

Відбір проб ґрунтів найчастіше здійснюється “по конверту”
розміром 5×5 м. Глибина відбору проб в кутах і центрі конверту
вибирається з урахуванням необхідності ярусного вивчення за-
бруднення ґрунтів. Середня маса об’єднаної проби її оброблення і
квартування повинна складати 300-400 г.

При вивченні геохімічних характеристик ґрунтів в районах
інтенсивного сільськогосподарського виробництва необхідно
враховувати режим внесення на поля пестицидів, добрив, а також
глибину їх заорювання. Відбір кернів ґрунту за ґрунтовим профі-
лем виконують для оцінки загального вмісту забруднювачів у
ґрунті, а також для вивчення вертикальної структури забруднен-
ня. Для оперативного обстеження великих ділянок рекомендуєть-
ся використовувати ґрунтові бури Некрасова і Качинського та
бури УкрНДІМІ АМ-16 і АМ-17. Проби, як правило, відбирають
за схемою квадратного конверту із сторонами 5×25 м. З п’яти ін-
дивідуальних проб готують середню пробу для аналізів.

У деяких випадках індивідуальні проби розміщують не кон-
вертом, а по прямій лінії: 10 кернів на відстані 30-50 см один від
одного, сумарна площа поверхні 500-1000 см2. При комплексно-
му моніторингу природних ландшафтів для збільшення ступеню
представництва проби середню пробу можна готувати з 25 інди-
відуальних.  Місця відбору цих проб розташовують в кутах і в
центрі великого конверту із сторонами від 100×200 до 500×1000
м залежно від величини контрольованого інгридієнта. В означе-
них точках конверта відбирають по п’ять проб за схемою квадра-
тного конверта із сторонами 5×25 м. Керни довжиною до 70-100
см рекомендується відбирати пробовідбірником для глибинних
горизонтів цілинних і орних ґрунтів. Після вилучення пробовід-
бірника із ґрунту його розбирають на дві половини. Керн ґрунту,
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що міститься в середині, ділять на шари товщиною від 5 до 10 см
(в залежності від положення генетичних горизонтів ґрунту). Різ-
новидом методу відбору кернів є метод відбору проб ґрунтів кі-
льцем. Цей метод застосовують за підвищених рівнів забруднен-
ня ґрунту. Стандартне сталеве кільце має діаметр 14 см і висоту 5
см. Воно є контейнером для перевезення і для вимірювань.

В окремих випадках застосовують шурфування ґрунту. Шу-
рфування використовують для детального вивчення вертикальної
міграції забруднювачів.

Шурфи закладають на ключових ділянках на ландшафтних
профілях. Найпридатнішими ґрунтами для закладки шурфу є чо-
рноземи, піщанисті родючі ґрунти, ґрунти з перегноєм і деякі ін-
ші типи достатньо зволожених ґрунтів,  що не містять каменів,
гальки або щебеню. Використання цього методу на непридатних
типах ґрунтів буде призводити до забруднення нижньої частини
профілю при зрізанні ґрунту з верхніх шарів. Потрібно також
враховувати можливі ефекти поширення забруднення внаслідок
життєдіяльності представників підземної фауни та інших біологі-
чних та фізичних явищ в товщі ґрунту.

Перед закладкою шурфу на майданчику викошують траву.
Розміри шурфу: ширина короткої стінки – 0,8 м; ширина довгої
стінки – 1,5 м; глибина шурфу – 0,6-2,0 м (шурф закладають на
15-20 см глибше, ніж намічена глибина пробовідбору). Дернину
зрізають блоками,  що полегшує її повернення на місце після за-
сипання шурфу. Землю з шурфу складають на розстелений поруч
брезент. Передню стінку шурфу очищують лопатою, виділяють
генетичні горизонти, проводять їхній візуальний опис (колір,
структура, потужність тощо).

Для збільшення ступеню представництва проби рекоменду-
ється в одному шурфі відбирати дві індивідуальні проби,  які за
необхідності можуть бути об’єднані в одну. Глибинний профіль,
отриманий методом шурфування, використовується тільки для
встановлення відносного вертикального розподілу в даному типі
ґрунтового розрізу, оскільки отриманий сумарний запас не
обов’язково представницький для всього району, що вивчається.
Шурфування більш трудомістке і відбирає значно більше часу,
ніж взяття кернів. Між тим дані, отримані за пробами, відібрани-
ми в шурфах, точніші.
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Технологія відбору проб для санітарно-мікробіологічного
контролю

Санітарний стан ґрунту в жилих садибах, навколо звалищ, на
територіях дитячих й лікувально-профілактичних установ, у зоні
масового відпочинку населення повинен постійно контролювати-
ся. Сільськогосподарські угіддя повинні контролюватися вибір-
ково, в основному на полях, де вирощуються овочі, в садах (ґрунт
міжрядь,  якщо вони засаджені ягодами).  Частота відбору проб
залежить від характеру джерела забруднення. На сільськогоспо-
дарських об’єктах проби ґрунту слід відбирати до першого обро-
бітку рослин пестицидами і під час збору овочів. Відбирати і до-
сліджувати ґрунт необхідно одночасно із відбором та аналізом
проб овочів. Навколо протравочних площ (на відстані до 300 м)
проби ґрунту відбирають по 4  румбам (північ,  південь,  захід,
схід) до і після обробки зерна.

На території дитячих закладів, розташованих у зоні впливу
промислових підприємств, проби ґрунту відбирають 2 рази в рік
навесні (квітень) та восени (жовтень), на територіях, розміщених
у зоні впливу об’єктів,  які обробляються хімічними засобами за-
хисту рослин,  –  до і після першої обробки,  в середині літа (ли-
пень – початок серпня) і після останньої обробки. У другому ви-
падку терміни відбору проб необхідно погоджувати із станцією
захисту рослин, а для кожного конкретного об’єкту – з агроно-
мом із захисту рослин.

У місцях масового відпочинку і в першому поясі зони сані-
тарної охорони джерел питного постачання проби ґрунту слід
відбирати в ті ж терміни,  що і на території дитячих установ.  В
жилих садибах, на території лікувально-оздоровчих закладів про-
би ґрунту відбирають вибірково, навесні і в середині літа (липень
– початок серпня). На полях зрошення проби ґрунту відбирають
до першого поливу і після всіх поливів. На незрошених полях, які
удобрюються осадом стічних вод, проби ґрунту відбирають наве-
сні (при осінньому внесенні осадів у ґрунт) та у вересні–жовтні.
Якщо осади вносяться у ґрунт навесні, то проби відбирають до
внесення осадів і в кінці вегетаційного періоду. В районі складу-
вання промислових відходів проби ґрунту відбирають по 4 рум-
бам на відстані до 500 м від шламонакопичувачів, промислових
відвалів та після танення снігу, в липні-серпні та жовтні. Для ко-
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нтролю відбирають ґрунт із садиб, розташованих поблизу.
З метою санітарно-мікробіологічного контролю різних земе-

льних територій досліджують як ґрунт,  так і культури,  що на ній
вирощуються. Проби рослин необхідно брати з територій, які ро-
стуть у місцях утилізації залишків і з дільниць, на які зливаються
стічні води.

Проби ґрунту відбирають в підготовлену стерильну тару.
Можна використовувати стерильні скляні банки об’ємом 0,5 л,
які закриваються марле-целофановими ковпаками або пластико-
вими кришками. Також можна відбирати проби ґрунту, овочів та
інших рослин у стерильні целофанові або паперові (пергаментні)
мішки, які розміщують у пакети з тканини або клейонки. На під-
готовлену стерильну тару наклеюють етикетки з лейкопластиря і
пакують в спеціальну двостінну скриньку, яка оберігає проби від
промерзання та перегріву. Для відбору поверхневих проб ґрунту
використовують залізну лопатку (совок, ніж, ложку), а для відбо-
ру глибинних – бур Некрасова. Необхідно також мати засоби для
обпалювання лопатки (спирт, сірники, вата, пінцет). Перед відбо-
ром проб заготовляють необхідну кількість поживних середовищ,
стерильного посуду для обробки проб та реактиви.

Для санітарно-бактеорологічного контролю міських та сіль-
ських домоволодінь на кожні 1000 м2 виділяють дві території
розміром 25 м2: одну територію – поблизу джерела забруднення,
другу – подалі від нього. На земельних ділянках, на яких ростуть
різні культури і які поливаються за різними методами, необхідно
брати проби з кожної території.  Якщо є гряди і борони,  проби із
них беруть окремо. Частіше проби відбирають із орного шару на
глибині росту коренеплодів (до 20 см), оскільки в природних
умовах бактерії добре адсорбуються у поверхневих шарах. В
окремих випадках для характеристики ґрунтового методу обезза-
ражування та вивчення впливу забруднення ґрунту на санітарний
стан ґрунтових вод проби його відбирають із глибини 25, 50, 100
см та нижче від поверхні ґрунтових вод.

При санітарно-бактеорологічному контролі кладовищ та мо-
гильників худоби проби ґрунту відбирають з 25 см та нижче (на
глибині поховання трупів) до поверхні ґрунтових вод. На кожній
вибраній території проби беруть у п’яти точках:  чотири з країв і
одну в центрі (конвертоподібно). Під час відбору видаляють по-
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верхневий шар ґрунту завтовшки 1-2 см. Дослідження його не
розкриває суттєвої картини мікробного процесу, оскільки на цей
шар діє інсоляція, підсушування та інші фактори. Поверхневі
проби ґрунту відбирають профламбірованим совком й лопатою.
Зразки із глибинних шарів беруть буром Некрасова. Лопатою
можна також викопати шурф необхідної глибини та стерильним
совком відібрати зразки з відвісної стіни ями на певному рівні. Із
п’яти проб вагою 100-150 г, відібраних на одній території, готу-
ють один середній зразок, який поміщають  у стерильну тару.

Проби ґрунту маркують і забезпечують супровод-жувальним
документом, в якому відмічають дату, місце та глибину відбору, а
також інші додаткові відомості. Крім ґрунту на відібраних діль-
ницях для санітарно-бактеорологічного дослідження відбирають
овочі, ягоди, коренеплоди, зелену масу рослин. Кожну пробу ма-
сою до 0,5 кг розміщують в окрему стерильну тару та маркують.
Зразки ґрунту і рослин розкладають в окремі гнізда скриньки з
супроводжувальним документом і терміново доставляють у лабо-
раторію.

Прилади для відбору проб ґрунту
У залежності від мети вивчення і природи матриці проби

можуть бути відібрані одинарні (прості) або змішані. Для матері-
алів із вищим вмістом твердої фази може бути використаний
пробовідбірник Равсона (Rawson), який є по суті всмоктуючим
пристроєм (рис.6.1). Всмоктування забезпечується гумовим
м’ячем (грушею), який стискується над поверхнею за допомогою
металевих тарілок і відпускається, коли пробовідбірник контак-
тує з глинистими відкладами. Захоплений матеріал виноситься на
поверхню і вилучається з гумової груші.

Рис.6.1. Пробовідбірник
Равсона
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Проби для напівтвердих глин відбираються за допомогою
тих самих землечерпалок, які використовуються для пробовідбо-
ру осадових порід, включаючи землечерпалку Масона (рис. 6.2).

Рис. 6.2.  Землечерпалка Масона

Також використовуються пробовідбірники плунжерного ти-
пу (рис. 6.3.).Частіше проби ґрунту відбирають із орного шару на
глибині росту коренеплодів (до 20 см), оскільки у природних
умовах бактерії добре адсорбуються у верхніх шарах. В окремих
випадках для характеристики ґрунтового метода обеззараження і
вивчення впливу забруднення ґрунту на санітарний стан ґрунто-
вих вод проби ґрунту відбирають з глибини 25-50, 100 см і нижче
до поверхні ґрунтових вод. Поверхневі проби ґрунту відбирають
спеціальним совком або лопатою. Зразки із глибинних шарів бе-
руть буром Некрасова.

Рис. 6.3. Плунжерний пробовідбірник
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6.4. Організація і проведення моніторингу
 земельних ресурсів

Моніторинг земель – це система спостережень за станом зе-
мель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення
та ліквідації наслідків негативних процесів. Основним завданням
моніторингу є формування і підтримання, на сучасному рівні,
системи інформації про стан земельних ресурсів, залучення у го-
сподарське або інше використання на певній території.

Об’єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми влас-
ності на них, тобто території земель, які підлягають антропоген-
ному впливу. Їх моніторинг здійснюють у межах найменшої оди-
ниці природно-територіального комплексу – фації, яка охоплює
такі окремі природні комплекси,  як рельєф,  клімат,  ґрунт,  рос-
линність тощо. На відміну від земельного кадастру, моніторинг
земель фіксує перевищення встановлених норм антропогенного
навантаження на земельні ресурси, а також визначає несприятли-
ві (критичні) ситуації у використанні та охороні земель щодо фо-
нового (стандартного) значення.

У системі моніторингу земель проводять збирання, обробку,
передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель,
прогнозування їх змін і розробку науково обґрунтованих рекоме-
ндацій для прийняття рішень щодо запобігання негативним змі-
нам стану земель та дотримання вимог екологічної безпеки.  Мо-
ніторинг земель є складовою частиною загального екологічного
моніторингу, тобто входить до моніторингу суміжних середовищ
і біосфери в цілому. Виникнення моніторингу земель пов’язане з
інтенсифікацією землеробства, пресингом на ґрунти, забруднен-
ням їх важкими металами. Моніторинг земельних ресурсів пе-
редбачає наявність у своєму складі п’яти взаємопов’язаних бло-
ків і відображає:

· характер використання і стан земельних ресурсів;
· процеси, що пов’язані зі зміною родючості ґрунтів (водна і

вітрова ерозія, втрати гумусу, погіршення структури ґрунтів, їх
заболочування, засолення, осолонцювання, переущільнення, під-
киснення тощо), забруднення земель залишками пестицидів, важ-
кими металами, радіонуклідами й іншими токсичними речовина-
ми;

· стан берегових ліній рік, морів, озер, водосховищ, лиманів,
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гідротехнічних споруд;
· процеси, що пов’язані з утворенням ярів, селевих потоків,

землетрусів і інших екологічно небезпечних явищ;
· стан земель населених пунктів, територій, зайнятих нафто-

переробними підприємствами, очисними спорудами, гноєсхови-
щами, складами паливно-мастильних матеріалів, добрив, стоян-
ками автотранспорту, похованнями токсичних промислових від-
ходів і радіоактивних матеріалів, промисловими об’єктами.

Вихідна і поточна інформація про стан земельних ресурсів
заноситься в таблиці, форми яких розробляються заздалегідь і
відповідають об’єктам моніторингу. Останні, у свою чергу, пови-
нні відповідати урядовим і відомчим постановам і положенням
про моніторинг. Систематизовані вихідні дані використовують
для різноманітних оцінок стану або (що украй важливо) карто-
графічного виявлення територій, що знаходяться в умовах еколо-
гічної кризи.

Для створення надійної інформаційної бази, за допомогою
якої можливо було б не тільки реєструвати зміни, які відбувають-
ся з земельними ресурсами, але й отримувати і використовувати
усю необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень,
використовують автоматизовану інформаційну систему моніто-
рингу земельних ресурсів (АІСМЗР). Її структура складена з
окремих блоків і враховує потреби найрізноманітніших спожива-
чів. Цією інформаційною системою можуть користуватися дер-
жавні службовці, в обов’язки яких входить винесення управлін-
ських рішень про зміни в землекористуванні, науковці, яким по-
трібна інформація про стан земельних ресурсів, керівники сільсь-
когосподарських підприємств різних форм власності, ті, хто від-
повідає за експлуатацію меліоративних систем, а також безліч
інших споживачів, які цікавляться сучасним станом земель Укра-
їни або окремого її регіону.

Складовою частиною кожної групи є блоки і підблоки,  які
вміщують всю можливу інформацію про земельні ресурси Украї-
ни (їх стан, характер використання, організаційні, економічні і
правові аспекти, їх трансформацію, оцінку, визначення якості
тощо). У кожному з блоків, призначених для накопичення інфор-
мації про стан земельних ресурсів, їх внутрішня структура орієн-
тована відносно природних і антропогенних факторів, які впли-
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вають на стан земель.  Ці фактори об’єднані у вісім груп:  1)  еро-
зія; 2) клімат; 3) забруднення; 4) зрошення; 5) осушення; 6) під-
киснення; 7) осолонцювання; 8) гідро- і геоаномалії.

Інформація, одержана в ході проведення моніторингу земель,
після кожного туру спостережень заноситься в інформаційні бло-
ки у вигляді форм-таблиць, що містять наступні підрозділи: назву
контрольованого показника, одиниці його вимірювання, дату ко-
нтролю; глибину відбору зразків і кількість відібраних зразків,
джерело інформації. За допомогою системи однотипних форм
таблиць досягається уніфікація інформації, що надходить із різ-
номанітних джерел у вигляді як фонового (реєстрація стану ета-
лонних використовуваних об'єктів), так і поточного (періодичні
обстеження) моніторингу.

Цифрова таблична інформація за допомогою спеціальних
програмних способів поєднується з картографічними основами,
які дають можливість оперативно висвітлювати стан земель на
основі конкретних показників у будь-якому регіоні України. Ма-
сштаб картографічних матеріалів для України в цілому –
1:1500000, для окремої адміністративної області – 1:200 000.

База даних інформації про стан земельних ресурсів містить
наступні блоки:

1. Блок “Землекористування”:
· площі земель різних категорій;
· структура землекористування (площі окремих земельних

угідь);
· площі сільськогосподарських земель за показниками їх ро-

дючості;
· структура посівних площ;
· врожайність основних сільськогосподарських культур;
· стан земель лісового фонду;
· продуктивність лісових земель;
· структура земель природно-заповідного фонду;
· екологічна стійкість земельних угідь.
2. Блок “Ерозія і клімат”:
· виявлення ступеня розвитку ерозійних процесів, вибір груп

адміністративних районів;
· порівняння в часі ступеня розвитку ерозійних процесів що-

до різних періодів поповнення інформації відповідно до норма-
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тивів;
· визначення класу ерозійної небезпеки для будь-якої тери-

торії;
· вибір груп адміністративних районів щодо кожного з пока-

зників для будь-якого періоду;
· визначення динаміки ерозійної небезпеки (порівняння в ча-

сі) щодо кожного з показників, визначення динаміки класу еро-
зійної небезпеки.

3. Блок “Забруднення”:
· визначення рівня пестицидного навантаження на сільсько-

господарські угіддя, групування районів;
· визначення рівня забруднення сільськогосподарських угідь

залишками пестицидів; групування районів;
· визначення рівня радіаційного забруднення, групування

районів;
· визначення рівня вмісту в ґрунтах будь-якого забруднювача

(із загального переліку).
4. Блок “Зрошення”:
· визначення площ зрошуваних земель на рівні країни, обла-

сті, району;
· земельний фонд зони зрошення, його розподіл за угіддями;
· площі зрошуваних земель із дренажем;
· площі земель у межах зрошувальних систем, що не поли-

ваються з тієї або іншої причини;
· структура посівних площ на зрошуваних землях;
· врожайність сільськогосподарських культур на зрошуваних

землях;
· рівень ґрунтових вод;
·мінералізація ґрунтових вод;
· ступінь засоленості ґрунтів як наслідок зрошення;
· ступінь солонцюватості ґрунтів;
· якість поливних вод;
·меліоративний стан зрошуваних земель;
· причини незадовільного стану;
· технічний стан зрошувальних систем і потреби щодо їхньої

реконструкції;
· агрохімічний стан зрошуваних земель;
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· ступінь деградації зрошуваних земель;
· площі земель,  що знаходяться в кризовому стані і причини

виникнення кризової ситуації;
· потреби в будівництві дренажу (площі);
· потреби в проведенні додаткових агромеліоративних захо-

дів,  а саме:  хімічної меліорації,  боротьби з засоленням (проми-
вання), зміни структури посівних площ, зміни системи добрив,
режиму зрошення.

5. Блок “Осушення, підкиснення, осолонцювання”:
· оцінка стану меліорованих земель, визначення їх категорії;
· визначення рівня деградованості ґрунтів, виявлення земель

з ознаками кризового стану;
· прогнозування виникнення кризових ситуацій; виявлення

районів, найбільш підданих кризі;
· визначення способів усунення кризових явищ, виводу зе-

мель із кризового стану, поліпшення родючості деградованих зе-
мель;

· визначення перспективних (довгострокових) заходів щодо
збереження осушених земель від деградації;

· визначення рівня радіонуклідного забруднення заболоче-
них і осушених земель і способів раціонального використання
забруднених земель;

· визначення об’єктів, що вимагають реконструкції меліора-
тивної мережі або їх ренатуралізації;

· визначення необхідності трансформації землекористування
– відвід земель в іншу категорію, зміна структури посівних площ
і структури земельних угідь;

· визначення найбільш перспективних територій для добу-
вання торфу;

· визначення територій осушених земель, найбільш придат-
них для створення дрібних, середніх або великих господарств;

· визначення нормативів застосування добрив і меліорантів.
6. Блок “Управлінські рішення”:
· формування карти країни в масштабі 1:500000 з визначен-

ням регіонів потенційної і реальної деградації земель;
· створення карт районів кризового стану земельних ресур-

сів, що відображають різні типи ґрунтового покриву (з огляду на
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вплив деградації);
· формування цифрової бази даних результатів аерокосміч-

них спостережень на тестових ділянках у регіонах кризового ста-
ну земельних ресурсів;

· створення класифікаційних еталонів деградаційних проце-
сів за матеріалами дистанційного зондування території держави;

· формування різноманітних тематичних картографічних ма-
теріалів щодо структури землекористування, стану ґрунтового
покриву, розвитку деградаційних процесів, стану агроресурсів
тощо.

7.Блок “Економіка і маркетинг”:
· законодавчі документи, якими передбачається проведення

економічної оцінки земель;
· методичні документи, за допомогою яких проведена еко-

номічна оцінка земель;
· матеріали економічної оцінки земель;
· можливі запити користувачів щодо економічної оцінки зе-

мель;
· економічні важелі управління земельними ресурсами;
· вартість землі.
На основі даних моніторингу земельних ресурсів готується

проект техніко-економічного обґрунтування заходів щодо охоро-
ни земель, який орієнтований на конкретну територію і тип кри-
зової ситуації (ерозійного, хімічного, меліоративного, гідрогеоло-
гічного характеру тощо). Реалізація проекту проходить у декілька
етапів.

Етап перший. На підставі попередніх обстежень і матеріалів
різних відомств в області створюється банк даних відносно земе-
льних ресурсів, їх якості. Здійснюється попереднє районування
земельних ресурсів області з виділенням земель різного стану
(доброго, задовільного, передкризового, кризового). Особливу
увагу варто приділяти землям, які знаходяться в кризовому стані.
Відповідно до існуючої нормативної бази встановлюється тип
кризи та ступінь її прояву. Складається проект техніко-
економічного обґрунтування заходів щодо усунення кризи.

Етап другий. Підбираються виконавці робіт. Проводяться
додаткові уточнюючі обстеження. Налагоджуються експеримен-
тальні роботи.
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Етап третій. Розробляються рекомендації й обов’язкові ре-
гламенти для землекористувачів незалежно від форми власності
щодо подальшого використання земель, які знаходяться в кризо-
вому стані.

Етап четвертий. Налагоджується ефективний контроль ви-
конання і реалізації проектів. Визначення складу та властивостей
ґрунту виконується  у відповідності до стандартів

?   Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Назвіть основні види моніторингу ґрунтів та коротко їх охаракте-
ризуйте.
2. Які основні ґрунтові процеси та режими піддаються моніторингу?
3. В чому полягає основна проблема організації фонового моніторин-
гу ґрунтового покриву в Україні?
4. Назвіть основні групи контрольованих параметрів при здійсненні
ґрунтового моніторингу.
5. Назвіть основні організаційні етапи ґрунтового моніторингу.
6. Які основні завдання кризового моніторингу ґрунтів?
7.  За якими показниками проводиться оцінка кризової ситуації при
ґрунтовому моніторингу?
8.  Якими є основні завдання меліоративного моніторингу земель?
9.  З якою метою проводять радіоекологічний моніторинг ґрунтового
покриву?
10.  Які основні завдання моніторингу земельних ресурсів в Україні?

Література для самопідготовки
Основна:

1. Моніторинг довкілля : підруч. : Том. 1. / Запольський А. К., Вой-
цицький А.  П.,  Пількевич І.  А.,  Малярчук П.  М.,  Багмет А.  П.,  Парфе-
нюк Г. І. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006». – 408 с.

2. Клименко М. О. Моніторинг довкілля : підруч. : / М. О. Климен-
ко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк : К. : Вид. центр «Академія», 2006. –
360с.

Додаткова:
1. Дуднікова І.  І.  Моніторинг довкілля :  навч.  посіб.  :  у 2-х ч.  /  І.  І.

Дуднікова, С .П. Пушкін. – Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. – Ч.1. – 273с.
2. Величко О. М. Екологічний моніторинг : навч. посіб. / О. М. Ве-

личко, Д. В. Зеркалов. – К. : Наук. світ,
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Розділ 7
МОНІТОРИНГ ГІДРОСФЕРИ

Серед природних ресурсів вода займає особливе місце. На
протязі довгої геологічної історії вона створила на нашій планеті
сприятливе середовище для виникнення всього живого, у тому
числі й людини. Водну (оболонку) земної кулі – океани, моря,
ріки, озера – називають гідросферою. Запаси води на Землі (об’єм
біосфери) за сучасними підрахунками становлять близько 14
млрд. км3 .  Більше 96% із цього об’єму припадає на солоні води
світового океану. Запаси прісної води невеликі : з урахуванням
частини підземних вод вони становлять біля 35 млн. км3. Причо-
му 70% прісної води сконцентровано в льодових Антарктиди,
Гренландії і гірських вершинах. Близько 30% світових запасів
прісних вод становлять підземні, з яких доступними є невелика
частина. Води рік і озер становлять незначну частину гідросфери
– близько 200 тис км3 (близько 1%)

Водні ресурси –  це та частина запасів її,  яка технічно і еко-
номічно доступна для задоволення потреб суспільства.

7.1. Задачі моніторингу водних об’єктів
До об’єктів моніторингу водних джерел відносять:
· природні водойми (озера, лимани);
·штучні водойми (водосховища, ставки);
· канали;
· ґрунтові і підземні води;
· атмосферні опади.
Державна система моніторингу водних джерел залежно від

задач,  які вирішуються в окремому випадку,  поділяється на на-
ступні види:

Фоновий моніторинг здійснюється на водних об’єктах у міс-
цях мінімального опосередкованого антропогенного навантажен-
ня з метою виявлення рівнів забруднення вод, які не зазнають
прямого впливу джерел забруднень. Така інформація необхідна
для оцінювання  і прогнозування змін, які сталися або можуть
статися на інших водних об’єктах внаслідок забруднення вод
окремих джерел, тобто для оцінки передаварійного стану.

Загальний моніторинг здійснюється з метою виявлення фак-
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тичних рівнів забруднення водних об’єктів, вироблення та при-
йняття рішень із використання, охорони та відтворення водних
джерел. При проведенні фонового та загального моніторингу ва-
жливе значення має спроможність лабораторій виявляти зміни
вмісту забруднювачів у водному середовищі, відстежувати дов-
гострокові тенденції цих змін. Необхідно використовувати висо-
кочутливі методи вимірювань для певної реєстрації низьких рів-
нів забруднення, що склалися на більшості водних об’єктів Укра-
їни. Тільки впевнене визначення фонових рівнів дає можливість
виявити нові надходження шкідливих речовин у водне середови-
ще,  встановити джерело та можливі негативні наслідки.  Лабора-
торії, які ведуть фоновий та загальний моніторинг, повинні бути
оснащені найсучаснішим пробовідбірним та вимірювальним об-
ладнанням, мати у своєму складі високопрофесійних фахівців.

Кризовий моніторинг здійснюється на водних об’єктах, які
знаходяться у зонах підвищеного ризику під час виникнення не-
санкціонованих чи аварійних забруднень. Державна гідрометео-
рологічна служба проводить спостереження на постійних пунктах
своєї мережі.  Інші організації ведуть спостереження на тимчасо-
вих мережах, які встановлюються з метою оповіщення та розроб-
лення оперативних заходів щодо ліквідації наслідків аварійних
забруднень, захисту населення, екосистем і власності.

Спостереження, які проводяться Державною гідрометеоро-
логічною службою України на мережі гідрологічних станцій і
постів, несуть ознаки як фонового, так і загального моніторингу
забруднення поверхневих вод. Створи фонових спостережень
розташовані у гирлах найбільших річок України – Дунаю, Дніп-
ра, Десни, Південного Бугу. Водночас у названих створах здійс-
нюється моніторинг транскордонного перенесення забруднюва-
чів, що є завданням загального моніторингу.

Найрозвиненіша та найбільш оснащена мережа, яка у рамках
здійснення загального та кризового моніторингу охоплює всю
Дніпровську водну систему, підпорядкована завданням моніто-
рингу забруднення, спричиненого аварією на ЧАЕС. Радіоактивні
забруднювачі, які змиваються з поверхні водозабору Дніпра, ви-
носяться річками у каскад дніпровських водосховищ. В гирлових
створах забруднених річок, що впадають в каскад, проводять
спостереження за концентраціями радіонуклідів у воді. Це дозво-
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ляє враховувати внесок кожної окремої водозбірної території в
радіоактивне забруднення Дніпровського каскаду. Крім того, ве-
деться облік розчинних та твердих забруднень стоку, проводяться
інші супутні гідрологічні спостереження (температура води, рН,
О2, вміст основних макройонів та ін.).

Міграція радіонуклідів від чорнобильської катастрофи вниз
за течією Дніпра є єдиним значущим шляхом їхнього переносу
від місць початкової локалізації до віддалених районів, що не за-
знали значного радіоактивного забруднення. Інтенсивне викорис-
тання дніпровської води для сільськогосподарських, побутових,
промислових та інших потреб вимагає приділення значної уваги
проблемам контролю і прогнозування її якості. Пункти спостере-
жень за вмістом радіонуклідів у водах дніпровських водосховищ
розташовані у верхніх б’єфах всіх дніпровських ГЕС безпосеред-
ньо перед водопропускними спорудами. Фактично проби відби-
раються із струменю потоку, що проходить крізь греблю. Тому
отримані з цих проб значення концентрацій радіонуклідів харак-
теризують воду на виході з розташованого вище водосховища, і
водночас на вході розташованого нижче. Така схема розміщення
пунктів спостережень дозволяє розраховувати зовнішній баланс
радіонуклідів в кожному водосховищі.

7.2. Мережі спостережень поверхневих водойм
Найважливішою стадією моніторингу забруднення водойм є

відбір проб води і завислих наносів для відповідного аналізу. Для
того, щоб проби були репрезентативними, необхідним є правиль-
ний вибір місця для відбору проб,  способів і засобів пробовідбо-
ру. Вибір пунктів (створів) для постійного відбору проб повинен
базуватися на вивченні постійних шляхів міграції забруднення,
місць їхньої значної концентрації (локалізації).

Загальне для всіх випадків правило –  відібрані проби води
повинні характеризувати весь поперечний переріз водного пото-
ку, якщо це водотік (ріка, струмок, канал), всю водну масу (або її
певну частину) – якщо це водойма (ставок, озеро, водосховище).
Це досягається вибором репрезентативних створів, вертикалей і
горизонтів для відбору проб води. За можливістю, створи спосте-
режень за вмістом речовин в поверхневих водах необхідно сумі-
щати зі створами постійних гідрологічних і гідрохімічних спо-
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стережень, або розміщувати якомога ближче до них.

Вибір створів спостережень
До локальних джерел забруднення відкритих водних об’єктів

відносяться місця організованого скиду стічних вод, місця вине-
сення забруднених вод в головну річку притокою. Локальним
джерелом забруднення річкової системи є окремі території,  з
яких у водотік надходять забруднені стоки, якщо площа кожної
такої території становить до 1 % площі водозбору річкової систе-
ми. За наявності локального джерела забруднення встановлюють
не менше двох створів.

Перший створ розташовують вище джерела забруднення
(фоновий створ), другий – нижче джерела або групи джерел (кон-
трольний створ). За наявності інших джерел між фоновим і конт-
рольним створами можуть бути встановлені додаткові створи для
оцінки впливу окремих джерел забруднення. Фоновий створ слу-
жить для характеристики фонових значень концентрації забруд-
нень, а контрольний – для оцінки ступеню забруднення води під
впливом джерела. Порівняння фонових значень концентрацій з
концентраціями нижче джерела забруднення дозволяє оцінити
ступінь та склад забруднення. Створи, розташовані нижче основ-
ного контрольного створу, можуть служити для оцінки інтенсив-
ності процесів природного самоочищення ріки.

Фоновий створ спостережень розташовують вище джерела
забруднення на відстані, яка виключає вплив забруднень, що над-
ходять зі стічними водами. У разі організованого скиду стічних
вод, залежно від розміру водотоку, фоновий створ може бути
встановлений на відстані 0,5-1,0 км вгору проти течії від джерела.

Контрольний створ (створ повного змішування) слід встано-
влювати на значному віддаленні вниз за течією ріки від локаль-
них бокових джерел забруднення. Найдоцільніше розміщувати
створи для постійних спостережень, починаючи з того місця, де в
результаті повного змішування забруднених вод з більш чистими
відбувається вирівнювання концентрації забруднювачів по пере-
різу водного потоку. Це вирівнювання настає звичайно після
проходження потоком декількох заворотів за рахунок турбулент-
ної дифузії, що посилюється процесом поперечної циркуляції вод
на звивистих ділянках русла.
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Для визначення відстані від джерела забруднення до створу
змішування використовуються розрахункові методи. Найточні-
шим є метод, оснований на розв’язанні рівняння турбулентної
дифузії способом кінцевих різниць. Цей метод необхідно засто-
совувати при визначенні місць розташування створів, призначе-
них для довгострокових спостережень. При розвідувальних об-
стеженнях для визначення створу повного змішування можна
приймати відстань 0,5 км від джерела локального впливу. При
цьому слід мати на увазі, що відстань, на якій розміщується конт-
рольний створ, залежить від багатьох факторів (швидкості течії,
конфігурації берегової лінії, глибини водотоку, наявності водної
рослинності тощо). Окрім цього інтенсивність надходження за-
бруднювачів у водотік може змінюватись у широкому діапазоні
залежно від характеру сніготанення, тривалості та інтенсивності
опадів, ступеню затоплення забруднених ділянок, внаслідок чого
створ повного змішування може мігрувати вздовж ріки впродовж
року, або протягом більш тривалого періоду.

За наявності локального джерела забруднення створи на во-
доймах встановлюють з урахуванням інтенсивності водообміну
водойм. На водоймах з інтенсивним водообміном (коефіцієнт во-
дообміну понад 5,0) розташування створів аналогічне їхньому
розташуванню на водотоці: один створ встановлюють приблизно
за 1  км вище джерела забруднення (поза впливом стічних вод),
інші (не менше двох) – нижче джерела забруднення (на відстані
0,5  км від скиду стічних вод і безпосередньо за кордоном зони
забруднення).

На водоймі із помірним (від 0,1  до 5,0)  і уповільненим (до
0,1) водообміном один створ встановлюють в незабрудненій час-
тині водойми, другий – суміщають зі створом скиду стічних вод.
Інші створи розташовують паралельно по обидва боки (не менше
двох на відстані 0,5 км від місця скиду стічних вод і безпосеред-
ньо за межею зони забруднення).  При контролі водойм,  які за-
знають впливу скидів АЕС, для визначення фонового радіоактив-
ного забруднення води для порівняння відбираються контрольні
проби з ізольованої водойми, розташованої на відстані більш ніж
15 км від АЕС в пунктах, що не забруднені скидами станції.

Водотоки. За відсутності організованого скиду забруднень у
водотік створи встановлюють в гирлах забруднених водотоків, на
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передгреблевих ділянках рік та в місцях перетину державного
контролю. Створи, в цілому, повинні встановлюватись в нижній
течії ріки якомога ближче до гирла.  Однак,  при цьому має бути
забезпечена відсутність впливу підпору рівня води з боку водо-
йми або водотоку, в який дана ріка впадає. Гирлові створи рік, за
відсутності локальних джерел забруднення водотоку, прийма-
ються як створи повного змішування відносно до водозабору ріки
в цілому. Створ, розташований на будь-якій ділянці, є створом
повного змішування для тієї водозбірної території, що на ньому
замикається, за відсутності в безпосередній близькості від нього
вверх проти течії річкової притоки. За наявності в гирловій зоні
водотоку декількох рукавів, створи розташовують на тих з них,
де спостерігаються найбільші витрати води.

Водойми. При проведенні режимних спостережень за забру-
дненням водойм рекомендується встановлювати не менше трьох
створів із рівномірним їх розміщенням на акваторії з урахуван-
ням геоморфології берегової лінії. Інформація, отримана окремо в
кожному з трьох створів, дає можливість виконати будь-які роз-
рахунки (розрахунок середньої у водоймі і середньої в створі
концентрації забруднювачів, розрахунок балансу забруднювачів
на ділянках між створами в проточній водоймі і т. д.) для водойм
будь-якого типу (озеро, водосховище, лиман тощо).

У замкненій (непроточній) водоймі в кожному створі  відби-
рається проба: в центральній точці водойми (зона максимальної
глибини) з поверхневого шару; в декількох точках між центром і
берегом (з наступним об’єднанням проб); по вертикалі з декіль-
кох горизонтів (з наступним об’єднанням в одну пробу) в центрі
водойми і біля берегів. За умови достатньої глибини водойми
відбір проб води проводиться на глибині 0,5 або 1 м,  3 м,  5 м на
половині і відстані від дна і на відстані 1 м від дна (з метою запо-
бігання впливу донних відкладень).

У проточних водоймах (водосховищах) забруднювачі харак-
теризуються значною просторовою і часовою мінливістю в ре-
зультаті переміщення водних мас. Тому в таких випадках середня
проба (як у замкнутих водоймах)  не є в достатній мірі достовір-
ною. В зв’язку з цим на водосховищах створи спостережень вста-
новлюють в гирлах річок,  які впадають у них,  і перед виходом
ріки із водосховища. При каскадному розташуванні водосховищ
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(наприклад, каскад дніпровських водосховищ) створ розміщують
на виході із розташованого вище водосховища, яке може вважа-
тися вигідним створом для розташованого нижче водосховища.

7.3. Організація санітарно-гігієнічного моніторингу
водних об’єктів при водоспоживанні

За цільовим призначенням водні об’єкти, які використову-
ються для водоспоживання, поділяються на дві категорії:

·  водоймища, які використовуються для господарського і
побутового водозабезпечення та підприємств харчової промисло-
вості (перша категорія);

·  водні об’єкти, які слугують для баз відпочинку та розмі-
щені в межах населених пунктів.

Вибір місць відбору проб
Створи спостережень повинні бути приурочені до пунктів

водоспоживання населення.
До першої категорії водоспоживання відносяться водойми-

ща, які використовуються для господарського і питного водоза-
безпечення населення і для підприємств харчової промисловості.

До другої категорії водоспоживання відносяться водні
об’єкти,  які слугують для баз відпочинку та водні об’єкти в ме-
жах населених пунктів. Створи відбору проб в річках розміщують
на відстані 1 км вище найближчого за течією пункту водоспожи-
вання (водозабір, місце для купання, населений пункт тощо). На
непроточних водоймищах і водосховищах – 1 км по дві сторони
від пункту споживання.

Відбір проб води в створі здійснюється в трьох точках (біля
обох берегів і в фарватері), але можна і в одній-двох точках у ви-
падку обмежених технічних можливостей, або на невеликих во-
доймищах. При централізованому водозабезпеченні в населеному
пункті із водоймища можна брати воду в точці водозабору по
глибині і ширині річки.

Для характеристики джерела централізованого водопоста-
чання допускається відбір проб безпосередньо після насосів пер-
шого підйому. Придонні проби води відбираються на відстані 30-
50  км від дна у випадку,  коли передбачається,  що в придонних
шарах накопичуються шкідливі речовини із підвищеною густи-
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ною і можуть осідати на дно водоймища. У водосховищах, озе-
рах, ставках, де потоки води дуже малі або відсутні і якість води
на різних ділянках водного дзеркала може бути неоднаковою,
відбирається ціла серія проб в створах і глибині. Частота відбору
проб встановлюється, виходячи із конкретної ситуації. Для еко-
логічного контролю водоймищ відбирають в основному разові
проби води. При дослідженні якості води джерел централізовано-
го водопостачання – не менше 12 разів на рік. Для зон відпочинку
не менше 2 рази до початку купального сезону і не менше двох
разів на місяць в період сезону.

Організація санітарно-гігієнічного моніторингу
Планування лабораторних досліджень таких водойм повинно

ґрунтуватись на:
·  санітарно-топографічному обстеженні водойм, розміщених

в зоні обслуговування санепідемстанцій, складанні їх переліку із
конкретизацією всіх пунктів водоспоживання і джерел забруд-
нення (як існуючих, так і перспективних) з нанесенням їх на кар-
ту-схему;

· розробці завдань гігієнічних досліджень кожного водного
об’єкту у відповідності до умов водокористування в даний час і
на перспективу.

При складанні схеми досліджень визначаються, в залежності
від поставленої мети, пункти відбору проб, їх кількість та вид
(поверхнева, глибинна, середня), терміни і строки відбору проб,
показники якісного стану, форми запису первинних результатів
аналізу (журнали). Вибір стаціонарних пунктів досліджень та ор-
ганізація відбору проб визначаються умовами водокористування і
задачами санітарного контролю в кожному пункті.

В місцях водозабору водопроводів населених пунктів та ве-
ликих підприємств, які використовують для технологічних цілей
воду питної якості (харчові, фармацевтичні), рекомендується від-
бирати проби вище за течією –  в пункті,  куди добігає вода від
найближчого, розміщеного вище за течією джерела забруднення
(не менше 1 км вище водозабору). Воду відбирають в 10–15 м від
берега, біля якого здійснюється водозабір, і на середині створу
(якщо ширина річки більше 100 м). Відбирають пробу середню за
глибиною в місці відбору. В місці водозабору пробу беруть на
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глибині розміщення водозабірної споруди. На зарегульованій ді-
лянці (водосховище) додатково відбирають проби на 500 м нижче
водозабору і 1-3 проби – в створі водозабору (залежно від шири-
ни водосховища у зв’язку з можливістю зворотних течій та зано-
су забруднювачів знизу та протилежного берегу).

Розрізняють проби разові (в період максимального забору
води), середні (окремо за денний та нічний час), середньодобові.
Систему відбору проб вибирають на підставі вивчення місцевих
умов, які формують санітарний режим водойм в досліджуваному
пункті водоспоживання. При цьому необхідно дотримуватись
єдиних умов відбору проби в різні роки і сезони.

В місцях використання водойм для культурно-оздоровчих
цілей та організованого відпочинку проби необхідно відбирати на
300  м вище верхньої межі зони водокористування (  2  проби в
створі – біля берега і на межі двометрової глибини), в створі мак-
симального водокористування в тих же пунктах, на 200 м нижче
нижньої межі водокористування. Якщо зона, яка використовуєть-
ся для оздоровчих цілей,  має велику протяжність вздовж берега,
доцільно встановлювати два  створи для відбору проб на ділян-
ках, які максимально використовуються. Проби відбирають на
середній глибині в години найбільш інтенсивного водокористу-
вання.  Повний об’єм проб відбирають один раз у рік –  в період
купального сезону, в інші години проби беруть тільки в центра-
льному створі зони купання.

У випадку епідеміологічних ризиків проби необхідно відби-
рати два рази до початку купального сезону і два рази в місяць –
під час купального сезону. Впродовж періоду водокористування
доцільно досліджувати санітарно-бактеріологічні показники дон-
них відкладень (донні відкладення необхідно відбирати в тиху
погоду після закінчення часу інтенсивного купання). У зонах жи-
влення або гідравлічного зв’язку водойми з підземними водонос-
ними горизонтами (особливо на заплавних терасах) і терасними
ґрунтовими водами, які використовуються для неорганізованого
питного водозабезпечення (шахтні колодязі прибережних населе-
них пунктів), установлюються один або два створи, залежно від
площі зони.  Кількість проб повинна бути не менше двох –  біля
берега,  де виявлений такий зв’язок,  або по всьому створу,  якщо
водойма протікає у центрі зони живлення. Паралельно досліджу-
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ються ґрунтові і підземні води у зоні живлення їх підземними во-
дами. З цією метою відбирають разову або ж середню денну про-
бу.

Строки і періодичність відбору проб впродовж гідравлічного
режиму визначаються санітарними умовами водокористування та
гідрометеорологічною ситуацією. Відбір проб приурочують до
найбільш критичних періодів існування водойми: найбільш низь-
ких рівнів і витрат у водоймах (період зимової та літньої межені).
Обов’язковим є відбір проб у паводковий період. Паводкові сто-
ки, і особливо його перші порції, несуть органічні речовини по-
бутових та промислових стоків. Особливо це відноситься до умов
водоспоживання із невеликих водойм та мілководних зон водо-
сховищ.

Проби необхідно відбирати в першу половину паводкового
періоду.  Терміни відбору проб в різні роки для кожного сезону
можуть змінюватись залежно від гідрометеорологічних умов. Їх
відбирають через місяць після встановлення льодового періоду, в
теплий період літньої межені і т.д. Кількість відборів проб впро-
довж календарного року може бути різною (до 4-х)  залежно від
умов водокористування, зміни санітарної ситуації тощо. Перелік
показників хімічних та бактеорологічних досліджень визначають
диференційовано для кожного із контрольованих пунктів водо-
споживання. В протоколах відбору проб реєструють погодні умо-
ви (температуру повітря і води,  вітер,  ясність,  наявність опадів),
особливості господарської діяльності, зовнішній вигляд водойми
(наявність плям нафти та  масел,  водоростей,  плівок тощо).  Для
узагальнення даних у межах великих регіонів (область, басейн
водойми) відомості про дослідження води в усіх пунктах спосте-
реження можуть зводитись в узагальнені таблиці за кожний се-
зон. При цьому рекомендується виходити із наступних положень:

1. Узагальнення результатів досліджень необхідно проводи-
ти по кожному пункту водокористування;

2. Для санітарної характеристики великої за протяжністю
ділянки водокористування можна об’єднувати дані по найближ-
чих досліджуваних пунктах водокористування;

3. Узагальнювати можна тільки дані одного сезону. Усеред-
нення даних різних гідрологічних сезонів не дозволяє скласти
реальний санітарний режим водойм.
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Окрім основних санітарно-гігієнічних показників для погли-
бленого дослідження необхідно додатково визначити показники,
які дозволяють характеризувати мікробний пейзаж води, донних
відкладень, їх біоценоз, який визначає біологічну рівновагу водо-
йм.  Вибір об’єктів,  частота і строки відбору проб води на визна-
чення складу мікрофлори встановлюють санітарний лікар та мік-
робіолог. При дослідженні мікробного складу неглибоких водойм
(до 5  м)  можна обмежитись одним зразком води,  узятим на гли-
бині 2-3 м. При дослідженні глибоких водойм проби відбирають-
ся на різних глибинах через кожні 3  м.  Поверхнева проба відби-
рається на рівні 10-15 см від поверхні води. Одночасно із проба-
ми води відбираються для мікробного аналізу і донні відкладен-
ня. З метою вивчення у водоймах мікробіологічних процесів до-
сліджують титри мікроорганізмів різних фізіологічних груп.
Об’єм відбору проби води становить 0,5  л.  Відібраний моноліт
ґрунту донних відкладень переносять на стерильний лоток, із се-
редини якого відбирають стерильним шпателем або ложкою зра-
зок масою 100-200 г. Проби донних відкладень переносять в сте-
рильні банки із щільними кришками (корками).

При визначенні патогенної мікрофлори та вірусологічних
показників широко застосовується метод марлевих тампонів за
Мором. На марлевих тампонах відбувається концентрація мікро-
флори за рахунок її адсорбції. У вибраних місцях водойми там-
пон фіксують ниткою до будь-яких предметів (буї, причали то-
що). В потоці рідини тампони витримують 2-3 доби, після чого їх
знімають, поміщають у стерильні скляні банки і доставляють в
лабораторію. За неможливості фіксації марлевих тампонів у во-
доймі відбирають 2-3 л води з подальшою концентрацією мікро-
флори в лабораторії.

7.4. Методи відбору проб підземних вод
Ґрунтові води є одним з вихідних середовищ для перенесен-

ня речовин в екосистемі, яке в значній мірі залежить від гідроло-
гічних особливостей району. Пробовідбір може здійснюватися в
місцях виходу ґрунтових вод на поверхню (джерела, криниці), а
також шурфах, трубах чи бурових свердловинах. Відбір проб
треба розподілити по ділянках стоку ґрунтових вод в районі во-
дозбору, де зустрічаються природні джерела чи місця просочу-
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вання ґрунтових вод на поверхню. Для належного проведення
досліджень треба встановити ряд додаткових труб для відбору
проб ґрунтових вод, охопивши тим самим як ділянки стоку, так і
ділянки поповнення ґрунтових вод. Цей ряд труб повинен розмі-
щуватись перпендикулярно контурам схилу.

Обладнання для відбору проб в ґрунтових водах включає пу-
стотілий циліндричний корпус із сірого поліхлорвінілу, який
пропускається через пробовідбірну трубу вниз під поверхню
ґрунтових вод. Він забезпечений тягарем, встановленим на його
дні. Вода може проникати через отвір в стінках циліндру. До вер-
хньої частини циліндра приєднана безкольорова кварцова трубка,
яка з’єднується з більш довшою пластмасовою трубкою,
з’єднаною з дволітровою пірексовою пляшкою з поліетиленовою
пробкою. Пробка має два вихідних отвори: один – для пробовід-
бірника, а другий – для повітряного насосу, який створює вакуум
і ґрунтові води всмоктуються в пірексову пляшку, не доторкаю-
чись навколишнього середовища. В тому випадку, коли ґрунтові
води залягають так глибоко,  що їх відсос неможливий,  треба за-
стосовувати заливні насоси. Якщо металеві деталі насосу безпо-
середньо доторкаються до відібраної води, тоді існує певний ри-
зик забруднення проби.

Вода,  яку відкачали  з встановленої в ґрунті труби,  завжди
більш чи менш скаламучена частинками глини. За необхідності
наступної консервації кислотою необхідна фільтрація проби. Як-
що при введенні кислоти присутні частинки глини, тоді звільня-
ються зв’язані з глиною йони металів або ж останні в ґрунтовій
воді можуть адсорбувати негативно заряджені частинки глини.

Розчинними вважаються такі частинки, які проходять через
0,4-0,45мкм мембранний фільтр. Слід відмітити, що колоїди, гід-
роксиди і дрібні частинки глини можуть також проходити крізь
фільтр. Фільтрувальне обладнання повинно бути виготовлене з
тефлону, поліпропілену, поліетилену, плексигласу або полікар-
бонату, які можна промивати сильними кислотами. Фільтри треба
промивати в 0,05М розчині нітратної кислоти і полоскати якомо-
га більше чистою дейонізованою чи дистильованою водою.

Відбір проб ґрунтових вод треба проводити 2-6 разів на рік,
переважно навесні в період танення снігу. В тому випадку, коли
місцем відбору проб є джерело, вода обновляється природним
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чином і зворотній водозлив не потрібний.  Воду,  яка далі буде
відфільтрована, треба відбирати в пластмасовий шприц прямо із
джерела. При цьому треба уникати поверхневої плівки, яка може
містити хімічні сполуки, які відрізняються від тих, що знаходять-
ся у воді.

У тому випадку, коли місцем відбору проб є труба чи бурова
свердловина, треба застосовувати наступну процедуру:

а) встановити рівень ґрунтових вод за допомогою відвіса і
розрахувати об’єм вміщеної в трубі води;

б) провести підкачку води для водообміну. Якщо проба по-
винна представляти ґрунтові води поблизу від решета пробовід-
бірної труби,  вміщений в трубі об’єм води оновлюється 1,5-2 ра-
зи. Якщо проба повинна репрезентувати більшу частину водоно-
сного горизонту, тоді вода оновлюється набагато більше разів;

в) відбір проб можна починати тоді, коли знову з’являється
свіжа вода. При цьому треба надіти пластикові рукавиці. Далі
накачати небагато води в пробовідбірну посудину і сполоснути її.
При цьому треба уникати дотикання до дна посудини гнучкою
трубкою, оскільки вода у цьому випадку стане більш каламут-
ною. Далі наповнити пробовідбірну посудину накачаною водою;

г) сполоснути пластмасову пляшку (ємкістю, як правило,
250 мл), призначену, головним чином для відбору проб аніонів,
водою з пробовідбірної посудини. Обережно наповнити пляшку
до краю і закрутити кришкою таким чином, щоб у пляшці зали-
шилося якомога менше бульбашок повітря.

Проби перевозяться в лабораторію якомога скоріше (перева-
жно в охолоджувальних ящиках). Проби, призначені для визна-
чення металів, консервуються введенням 0,5 мл концентрованої
нітратної кислоти високої очистки на 100 мл проби. Посудини з
пробами зберігаються в темному і холодному місці (при темпера-
турі 4°С) до аналізу. Проміжок часу між відбором проб і прове-
денням аналізу повинен бути якомога коротшим, особливо для
таких найбільш чутливих до цього визначень як кислотність (ма-
ксимально до одного дня).
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7.5. Відбір проб атмосферних опадів
Опади – це загальна волога, яка випадає на поверхню Землі з

хмар.  За фазовим станом опади поділяються на рідкі,  тверді та
змішані, а за характером випадання – на обложні, зливні, мрячні.
Випадання опадів можливе лише за умови збільшення продуктів
конденсації до таких кількостей, що не можуть утримуватись ви-
хідним потоком повітря. Це відбувається за рахунок водяної пари
на крупніших краплинах води або злиття їх.

Місця для збирання атмосферних опадів закладаються на га-
лявині, що забезпечує вільне надходження дощу або снігу в коле-
ктори, які рекомендується захищати від сонячного світла і засто-
совувати сітку для уникнення попадання комах, листя, хвої і т.п.
усередину посудини для відбору проб.

Кількість опадів вимірюють за допомогою опадоміру Тре-
тьякова, дощоміра Давітая, плювіографа, сифонного дощоміра та
ін.

Опадомір Третьякова призначений для збирання та вимірю-
вання кількості рідких та твердих опадів. Опадомір складається
(рис. 7.1) з оцинкованого циліндричного відра 1 з приймальною
поверхнею 200 см2. Всередині відра запаяна діафрагма, частина
якої являє собою змінну лійку. Відро встановлюють на стовпі так,
щоб приймальна

Рідкі атмосферні опади в польових умовах виміряють за до-
помогою дощоміра Давітая ( рис. 7.2). Дощомір являє собою
скляний циліндр 1 з поділками, верхня частина якого розширена,
площа поперечного перетину 30 см2.  Висота циліндра 30  см.  У
верхній частині влаштована лійка 3, яка запобігає випаровуванню
води.

Для безперервної реєстрації рідких атмосферних опадів на
метеостанціях використовують плювіограф (рис. 7.3). Це циліндр,
приймальна частина якого (дощомірне відро) 2 у перетині стано-
вить 500 см2. Вода з приймальної частини через систему метале-
вих трубок надходить в поплавкову камеру 3. За допомогою сте-
ржнів 4,5 прокреслюється лінія опадів на стрічці барабана за до-
помогою пера. Барабан обертається за допомогою годинникового
механізму,  що дає можливість визначити кількість опадів у пев-
ний час. Плювіограф встановлюють на метеостанції у визначено-
му місці на спеціальному стовпі, так, щоб висота приймальної
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частини (дощомірне відро)  дорівнювало 2  м від поверхні землі.
Стрічку плювіографа замінюють кожну добу о 19 годині.

Рис. 7.1. Опадомір Третьякова:
1 – опадомірне відро;

2 – вітрозахисні планки;
3 – підставка; 4 – драбинка

Рис.7.2. Дощомір Давітая:
1 – скляний циліндр;

2 – розширена приймальна
 частина; 3 – лінійка

 Рис. 7.3. Плювіограф:
1 – циліндрична коробка; 2 – дощомір-

не відро; 3 – посудина, в яку стікає вода з
дощомірного відра; 4 – вертикальний стер-
жень внутрішнього водозбірного циліндра-
посудини; 5 – горизонтальний стержень з

пером на кінці; 6 – сифонна трубка; 7 – ку-
холь для збирання виміряних рідких опадів

Для безперервної реєстрації рідких опадів поряд з плювіог-
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рафом використовують також сифонний дощомір (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Сифонний дощомір:
1 – сифон; 2 – барабан реєстрації;

3 – перо самописця; 4 – циліндричний
резервуар; 5 – поплавок

Це циліндричний резервуар 4,
обладнаний поплавком 5, з’єднаний
з пером 3 самописця. За допомогою
сифона 1 резервуар збільшується від
води, коли кількість її сягає певного

рівня, і перо самописця повертається в початковий стан. Прилади
безперервної реєстрації можна використати, як первинні перетво-
рювачі дощомірів. В цьому разі барабан реєстрації слід замінити
резистивним прямолінійним перетворювачем, включеним в одне
з пліч вимірювального моста. Для обробки вимірювальної інфор-
мації (кількість опадів) можна застосовувати аналого-цифровий
перетворювач (АЦП) або мікропроцесорний пристрій. За допомо-
гою мікропроцесорного пристрою можна накопичувати інформа-
цію, обробляти її за відповідною програмою. Запас води у сніго-
вому покриві можна визначити також за допомогою гама-
снігомірів, а також за допомогою авіаційно-космічних спостере-
жень. Для аналізу слід обов’язково відбирати перші порції опадів,
оскільки вони є найбільш забруднені. Місця відбору влаштову-
ють не менше, як за 100 м від дерев, будівель, ліній електропере-
дач. Залежно від періоду відбору проби можуть бути сумарні і
одиночні. Одиночна проба відбирається в період окремого дощу
чи снігопаду і може тривати від декількох хвилин і до всього пе-
ріоду випадіння дощу.

Сумарна проба характеризує середній вміст забруднювача за
окремий період часу (доба, тиждень, місяць) і формується шля-
хом зливання у посудозбірник порцій опадів, які випадають із
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певним інтервалом. Для аналізу вмісту важких металів в атмос-
ферних опадах треба спеціально відбирати окремі проби вологих
осаджень.

Всі пробовідбірні пристрої повинні підлягати спеціальним
процедурам очищення (включаючи промивання кислотним роз-
чином). Відібрані проби безпосередньо підкиснюються в пробо-
відбірних посудинах розчином нітратної кислоти концентрацією
до 0,5%. Діаметр отвору колектора повинен бути в межах від 20
до 40 см, а об’єм колектора достатньо великим, щоб вміщувати
максимально очікувану кількість опадів за тиждень.

Матеріал лійки і посудина для відбору й транспортування
проб не повинні хімічно взаємодіяти з відібраними опадами (на-
приклад, поліетилен). Дощові та снігові колектори для запобіган-
ня потрапляння пташиного посліду повинні бути обладнані захи-
сним поліетиленовим кільцем. Проби для визначення сухих і во-
логих осаджень треба відбирати в окремі, але ідентичні посуди-
ни, які слід опорожнювати щомісячно чи (переважно) щотижня.
В кінці встановлюваного періоду пробовідбірні посудини опоро-
жнюються і замінюються чистими. При цьому лійки повинні зав-
жди промиватись дейонізованою водою.

У випадку відбору проб снігу мірна посудина зі снігом щіль-
но закривається і надсилається в лабораторію, або сніг розтоплю-
ється і отримана в результаті вода обробляється, як і дощові про-
би. Проби снігу більш повно характеризують рівень забруднення,
оскільки сніг тривалий час перебуває в контакті із повітрям. Від-
бір проб снігу роблять у кінці зими у створах, що перетинають
промислові регіони та житлові масиви. Проби снігу відбирають із
шурфа на всю потужність снігового покрову. Маса проби пови-
нна бути 13-15 кг, з якої при відтаюванні одержують приблизно
10 л води. Питома маса забруднюючої речовини, що надходить із
атмосфери на денну поверхню, визначають за формулою:

t
P
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×=
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365 , (7.1)

де Pо – маса речовини в твердій або рідкій складовій проби; p
– площа шурфа, м2; t – час сталого снігового покриву (дні).

Через низьку концентрацію забруднюючих речовин в про-
бах, все обладнання (колектор, транспортувальна посудина, лій-
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ка)  потрібно  ретельно вимити і поводитись з ним треба дуже
обережно (для запобігання його забруднення). Після відповідної
процедури очищення обладнання промивається в дейонізованій
воді (при відбиранні проб для аналізу важких металів використо-
вується 0,5%-й розчин нітратної кислоти), висушується в знепи-
леному місці і зберігається в пластикових мішках доти,  поки не
буде знову використане. Для запобігання забруднення поверхню
обладнання, яка входить в безпосередній контакт з пробою, ре-
комендують використовувати пластикові рукавиці. Проби треба
перевезти в лабораторію якомога швидше (бажано в охолоджува-
льних ящиках) і зберігати в темному місці (при температурі 4°С)
до проведення аналізу. При цьому тривалість зберігання проб по-
винна бути скорочена до мінімуму.

Тривале надходження в екосистему важких металів, що при-
сутні в атмосферних опадах,  можна визначити за допомогою ла-
бораторного аналізу мохів, які збирають поблизу від місць відбо-
ру проб атмосферних опадів. Мохи особливо придатні для аналі-
зу емісії і затримання важких металів, оскільки їх життєдіяль-
ність виключно залежить від надходження води із атмосфери.
Мохи, що мають ярусну особливість проростання, дозволяють
оцінювати осадження важких металів впродовж 2-3 років.

Мохи для відбору проб можна виявити на відкритих лісових
ділянках або в молодих насадженнях. Місце відбору проб пови-
нно знаходитись на відстані, принаймні, 5 м від найближчого де-
рева, щоб не підлягати прямому впливу води стовбурного стоку.
Якщо подібні місця для відбору проб виявити не вдається, тоді
відбір проб треба проводити на відкритих верескових і торф’яних
ділянках, на яких можна виявити мохи поблизу від чагарників.
Відбирати слід принаймні три складених проби мохів, для чого
найбільш слушним періодом є раннє літо. Одна складена проба
повинна вміщувати від п’яти до десяти поодиноких проб, розпо-
ділених навколо місця пробовідбору атмосферних опадів. Для
аналізу необхідно біля двох літрів матеріалу мохів (кінцева суха
маса очищеного матеріалу складає біля 20 г).

Матеріал мохів треба розташовувати боком або верхом один
до одного у великих паперових чи пластикових мішках. Останні
слід старанно закрити для запобігання забруднення під час пере-
везення якомога швидше в лабораторію. Мох потрібно висушити
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за температури 40°С і зберігати в паперових мішках в сухому мі-
сці.  В тому випадку,  якщо матеріал мохів зберігається в пласти-
кових мішках (вологі проби), його перекладають в паперові міш-
ки після повітряної просушки або ж він повинен зберігатись за-
мороженим до наступної обробки.

З проб треба вилучити весь зів’ялий і пошкоджений матеріал
та опади з дерев, щоб залишились лише зелені (або коричнево-
зелені) пагони останніх трьох років, тобто три повністю розвину-
ті ділянки покриву мохів, за винятком напіврозвинутої ділянки
останнього періоду росту. Під час роботи з пробами їх треба роз-
міщувати на чистому лабораторному папері, скляних захисних чи
пластикових підставках або чистому поліетилені. Проби треба
висушити при температурі 40°С до постійної маси, яка викорис-
товується як еталонна при розрахунках. Невикористаний для ана-
лізу висушений матеріал треба старанно закрити і зберігати для
подальших досліджень.

7.6. Відбір проб води у вигляді льоду
Метод відбору проб визначається типом льоду (морський, чи

лід водойм і водотоків), цілями аналізу і переліком компонентів,
які визначаються. Пристрої, які застосовуються для відбору проб
повинні відповідати наступним вимогам:

· забезпечувати отримання проби за одну операцію відбору;
·матеріал відбірників проб повинен мати підвищену коро-

зійну стійкість (особливо при відборі проб морського льоду) і
виключати можливість зміни складу відібраної проби за час її
знаходження у камері відбірника проби;

· пристрій, який використовується для видалення поверхне-
вого шару льоду керна перед аналізом і для протаювання керна
льоду з метою отримання талої води,  а також пристрій,  який за-
стосовується для зберігання і транспортування керна повинен
виключати забруднення талої води, що отримується;

· комплекти устаткування повинні бути компактними і мати
відповідно малу масу.

Відбір проб льоду для визначення головних йонів проводять
на ділянці поверхні льоду, очищеного від поверхневого снігового
покриву ручним кільцевим буром. Після відбору вимірюють
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об’єм отриманого керну льоду. Керн розміщують у потрійний
поліетиленовий мішок або циліндричний контейнер з гвинтовою
кришкою, виготовленою з полімерного матеріалу (можна викори-
стовувати металевий контейнер), контейнер (мішок) з керном ма-
ркують і зберігають при мінусовій температурі до початку аналі-
зу. Контейнери та мішки для зберігання проб льоду перед вико-
ристанням обробляють аміачним розчином трилону Б та проми-
вають дистильованою водою. Об’єм, необхідний для виконання
аналізу проби залежить від переліку компонентів,  що визнача-
ються, і методів аналізу, що застосовуються.

Відбір проб льоду для визначення органічних забруднюючих
речовин виконують кільцевим буром. Все пробовідбірне устатку-
вання та ємкості для зберігання проб льоду безносередньо перед
відбором обробляють відповідними розчинниками, які викорис-
товуються для екстракції забруднюючих речовин під час наступ-
ного визначення їх хімічного складу. Металеві скребки та кільце-
вий бур, які застосовуються для видалення з льоду поверхневого
снігового покриву і відбору проб льоду, зберігають у чистих по-
ліетиленових мішках в умовах, що не допускають забруднення їх
поверхні маслом та паливом.  Перед аналізом поверхневий шар
відібраного зразка льоду видаляють за допомогою металевого
різака. Зберігання і транспортування відібраних проб здійснюєть-
ся у ящиках та контейнерах із нержавіючої сталі з герметичною
кришкою.

Відбір проб льоду для визначення неорганічних забруднюю-
чих речовин проводять кільцевим буром. Після відбору керни
льоду поміщають у контейнери, виготовлені із полімерного мате-
ріалу з гвинтовою кришкою або у потрійний поліетиленовий мі-
шок і зберігають при мінусовій температурі до початку аналізу.
Видалення снігового покриву з поверхні льоду в точці відбору
проводять совком з полімерного матеріалу. Мішки і контейнери
для зберігання проб, а також совок для видалення снігового по-
криву зберігають у спеціальному ящику, виготовленому з полі-
мерного матеріалу, і перед відбором витримують впродовж доби
у розчині нітратної кислоти і обов’язково промивають водою до
нейтральної реакції промивної води. Визначення компонентів у
пробах, які змінюються в часі, особливо головних йонів, прово-
дять безпосередньо після відбору проб.
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7.7. Відбір проб донних відкладень
Донні відклади представлені різноманітними мінеральними і

органічними частинками накопичених на дні і схилах улоговин
водойм (озер, ставків, водосховищ). Поверхня цих відкладів
утворює рельєф ложа водойм.  Донні відклади виникають внаслі-
док надходження у водойму річкових та  еолових наносів і про-
дуктів абразії берегів, накопичення продуктів хімічних реакцій,
залишків відмираючих живих організмів.

Накопичення забруднювачів у донних відкладах сприяє об-
меженню їх можливого негативного впливу на людину та біоту.
Проте, поховання забруднювачів може бути порушено в деяких
місцях через скаламучення, внаслідок зміни гідродинамічних
умов або при техногенному втручанні. В цьому разі донні відкла-
ди можуть бути джерелом вторинного забруднення вод. Здебіль-
шого,  відбір проб донних відкладів на аналіз проводиться з ме-
тою оцінки негативних наслідків прямих скидів у воду забруд-
нюючих речовин або отримання картини їх накопичення у дон-
них відкладах.

При вирішенні більшості завдань необхідно знати місце зна-
ходження ареалів забруднення дна водойм. Для цього виконують
зйомки донних відкладів. За результатами цих зйомок будують
карти забруднення дна, на яких характеристики забруднення
представлені у вигляді вмісту забруднюючих речовин або на
одиниці площі поверхні дна, або в одиниці маси поверхневого
шару відкладів.

Донні відклади озер, водосховищ, гирлових областей рік,
прибережних районів моря,  а також торф’яні відклади боліт в
процесі свого утворення зберігають у собі інформацію про умови
навколишнього середовища, характерні для моменту їх утворен-
ня.  В результаті відбувається безперервний запис геохімічної,
біологічної, кліматичної та іншого роду інформації за період,
впродовж якого ці відклади виникли.

Вибір місць відбору проб
Проби донних відкладів відбирають за складеною з ураху-

ванням цілей і завдань досліджень програмою пробовідбору.  У
програмі встановлюють основні положення процесу пробовідбо-
ру, такі як вибір місця пробовідбору, частота пробовідбору, об’єм
проби, способи та засоби пробовідбору, умови консервації та збе-
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рігання зразків.  Також перераховують параметри,  які необхідно
визначити як під час польових робіт, так і при подальших лабора-
торних дослідженнях.

Незалежно від мети пробовідбору на стадії планування про-
бовідбірних робіт слід вивчити всі доступні матеріали, які висвіт-
люють гідрологічний режим водного об’єкту (дані про режим
водного та твердого стоку щодо фаз гідрологічного режиму) та
його геоморфологічні характеристики. Це насамперед топографі-
чні карти масштабу 1:10000, 1:25000, 1:50000 або 1:100000 (мас-
штаб вибирають залежно від розміру водного об’єкту або району,
в якому проводять дослідження) з ізолініями глибин (ізобатами).
Наявність карти розподілу за площею дна основних типів донних
відкладів значно спрощує вибір місць пробовідбору, оскільки ма-
ксимальні концентрації більшості забруднюючих речовин при-
урочені до місць інтенсивного накопичення мулисто-глинистих
наносів.  Проте,  за відсутності такої карти можна припускати на-
явність зон інтенсивної акумуляції завислих наносів, а, отже і за-
бруднювачів на глибоководних ділянках, якщо це водойма або у
затонах та малопроточних рукавах, якщо це ріка.

Зйомку донних відкладів водних об’єктів з метою картуван-
ня забруднення дна проводять по створах. На проточних водо-
ймах створи розташовують перпендикулярно до результуючого
переносу води. На непроточних водоймах створи розташовують
перпендикулярно до подовжньої осі водойми. Якщо водойма має
складну конфігурацію, то створи повинні проходити як через на-
йширші ділянки водойми, так і через найвужчі. Детальніше треба
висвітлювати ділянки із застійними гідродинамічними умовами
(затоки) та з максимальними глибинами, оскільки саме на таких
ділянках спостерігається найінтенсивніше накопичення наносів
та забруднюючих речовин. Сприятливі умови для седиментації, а,
отже і для накопичення на дні забруднювачів існують також у
місцях різкого зменшення швидкості течії, де відбувається інтен-
сивне осадження завислих наносів через зменшення транспорту-
ючої здатності потоку.

При плануванні розташування місць пробовідбору у створі
необхідно прагнути до висвітлення усіх морфологічних  утворень
дна – приурізних ділянок, берегових схилів, підніжжя берегових
схилів, ділянок максимальних глибин. На водосховищах найбі-
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льше накопичення мулисто-глинистих наносів спостерігається в
старих руслах річок та їх притоках, у низьких місцях на затопле-
ній заплаві (стариці, заплавні озера), у підніжжі берегових схилів
біля абразійних берегів.

При зйомці забруднення водойм, залежно від величини во-
дойми і характеру просторової мінливості типів донних відкладів,
рекомендується призначати від 3 до 15 поперечних створів і від 5
до 15 точок пробовідбору в кожному з них. Максимальну кіль-
кість створів і точок в них звичайно планують на водосховищах,
оскільки це штучні водойми із сильно розчленованим рельєфом і
вкрай неоднорідним характером донних ґрунтів, причому процес
формування ґрунтового комплексу на багатьох водосховищах ще
не завершений.

Для оцінки забруднення донних відкладів водотоків внаслі-
док організованих скидів відходів проби слід відбирати вище за
течією від можливого впливу виробництва (фоновий створ) та в
одному чи двох створах нижче за течією (контрольні створи).
Контрольні створи необхідно розташовувати у районах, сприят-
ливих для седиментації. На річках із повільною течією проби від-
бирають у плесових лощинах. На річках зі швидкою течією проби
відбирають у затонах та деяких інших місцях,  де спостерігається
стійка у багаторічному розрізі седиментація. Для цілей контролю
достатньо однієї-двох проб, відібраних на ділянках найінтенсив-
нішого осадконакопичення.

Якщо рідкі скиди надходять до озера, водосховища або став-
ка, проби відкладів відбирають біля місця надходження скидів,
але за межею зони турбулентності, що утворюється витоком. Для
цілей контролю достатньо однієї-двох проб, відібраних на ділян-
ках найінтенсивнішого осадонакопичення, як за межею зони
впливу (фонові рівні), так і в зоні максимального впливу. Проби в
руслі водотоків відбирають у створах. Створи і точки пробовід-
бору в створах призначають так, щоб висвітлити пробовідбором
всі характерні для даного типу руслового процесу макро- і мезо-
форми донного рельєфу (перекати, плесові лощини, побічні греб-
ні і підніжжя піщаних гряд). Кількість точок пробовідбору в кож-
ному створі – не менше трьох. На прямолінійних ділянках русла з
однорідним за шириною річки гранулометричним складом дон-
них відкладів допускається об’єднання окремих проб, відібраних
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в одному створі, в одну складову пробу.
Частота та терміни пробовідбору

Якщо результати контролю за вмістом забруднювачів у вод-
них скидах від небезпечних об’єктів показують, що підвищених
концентрацій не було, відбір проб донних відкладів проводять
один раз на рік в кінці літа. Якщо ж є інформація про інтенсивне
їх надходження у водну систему, то проводять позачергове об-
стеження забруднення донних відкладів. Проби відбирають кож-
ного разу на одній і тій же ділянці водного об’єкту,  точне місце
якої позначають установкою буя, забиттям шпунта або визначен-
ням азимуту і відстані від реперної точки на березі.

Повну детальну зйомку забруднення донних відкладів водо-
йм проводять у разі їх значного забруднення впродовж наступно-
го року, після того як сталося забруднення. Якщо у подальші піс-
ля першої зйомки роки не відбулося значного додаткового надхо-
дження забруднювачів у водойму, то наступну зйомку проводять
через 5-7  років після першої зйомки з метою уточнення ареалів
забруднення, які можуть дещо змінитися  під впливом гідроди-
намічних факторів. Один раз у 2-3 роки проводять відбір донних
відкладів на ділянках інтенсивного мулонакопичення для оцінки
динаміки вмісту забруднень у верхньому шарі донних відкладів
та визначення темпів накопичення, використовуючи методи да-
тування товщі відкладів.

Засоби відбору проб донних відкладів
Вибір засобів для відбору проб донних відкладів диктується,

з одного боку, характером і властивостями донних відкладів, ха-
рактером і специфікою забруднення донних відкладів, гідрологі-
чними умовами на ділянці, що вивчається, з іншого – він визна-
чається технічними характеристиками наявного пробовідбірного
обладнання та допоміжних пристроїв. Специфіка забруднення
донних відкладів водойм полягає в тому, що часто найбільша ча-
стина забруднюючих речовин знаходиться у верхньому (рідкому
або напіврідкому) 20-30 сантиметровому шарі відкладів. Крім
того, більшість їх сорбуються переважно дрібними фракціями
твердої речовини, які можуть бути частково втрачені, якщо про-
бовідбірник недостатньо герметичний.

Нині пробовідбірні засоби достатньо універсальні і дозволя-
ють здійснювати відбір проб для вирішення будь-яких завдань.
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Досвід показує, що для  вирішення більшості завдань слід корис-
туватися тільки пробовідбірниками колонкового типу (тобто про-
бовідбірний циліндр повинен мати більший розмір по вертикаль-
ній осі, ніж по горизонтальній). Конструкція пробовідбірних за-
собів має забезпечувати непорушність і цілісність усієї проби
(колонки) донних відкладів при відборі і витяганні проби із про-
бовідбірника:

· діаметр ріжучої кромки пробовідбірного циліндра і внут-
рішній діаметр циліндра мають бути однаковими – це запобігає
розмиванню верхньої рідкої частини донних відкладів;

· пробовідбірний циліндр має бути виготовлений із прозоро-
го матеріалу (полікарбонат, органічне скло та ін.);

· при спуску пробовідбірника на дно не повинна утворюва-
тися хвиля тиску, яка може перемістити (перемішати) верхній
рідкий шар відкладів при наближенні пробовідбірника до повер-
хні дна;

· при зануренні пробовідбірного циліндру у товщу відкладів
не повинен створюватись так званий “пальний ефект”, що при-
зводить до змивання (стиснення шарів). Запобігти цього ефекту
можна певним сполученням діаметру забірного циліндра і тов-
щини його стінок. Чим менший діаметр циліндра і чим товстіші
його стінки, тим більша ймовірність прояву “пального ефекту”;

· конструкція пробовідбірника має забезпечувати герметичне
закриття пробовідбірного циліндру – для запобігання втрат про-
би, особливо вимиванню мулистої, найбільш забрудненої фрак-
ції;

· всі пробовідбірники повинні бути укомплектовані спеціа-
льними пристроями для виштовхування проби (колонки) при вер-
тикальному положенні пробовідбірного циліндра та інструмен-
том для поділу проби на шари.

Пробовідбірні засоби, які випускалися серійно у колишньому
СРСР, не задовольняли ні однієї з перерахованих вимог. Тільки в
останнє десятиріччя з’явилися пробовідбірники, характеристики
яких достатньою мірою відповідають таким вимогам.

Для відбору проб донних відкладів рекомендується викорис-
товувати комплект пробовідбірних засобів,  який складається з
декількох пробовідбірників і пристосувань для розділення коло-
нок донних відкладів на горизонтальні шари. Такий комплект ви-
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готовляє Науково-впроваджувальна фірма “Екотехніка” (м. Юві-
лейний, Московської обл., Росія ). Моделі, які входять до цього
комплекту, недорогі, зручні у використанні і дозволяють прово-
дити пробовідбір будь-яких типів донних відкладів для виконан-
ня різноманітних наукових завдань. Ці пробовідбірники мають
деякі відмінності в технічних характеристиках і в принципах дії,
але загальною їх властивістю є можливість відбору непорушених
колонок донного ґрунту і за необхідності подальшого розділення
їх на горизонтальні шари. Кожний з пробовідбірників призначе-
ний для відбору проб певного типу ґрунту (за винятком
кам’янистого і галькового). Наявність усіх моделей дає змогу
відбирати проби на будь-якій ділянці дна озер, водосховищ, а та-
кож у річках.

Пробовідбірник ТД-3 (штанговий) може використовуватись
на будь-якому типі донного ґрунту (в тому числі і піщаному). За-
нурення пробовідбірного циліндра у товщину ґрунту відбуваєть-
ся під дією фізичних зусиль людини. Довжина пробовідбірного
циліндра – 30 см, площа поперечного перерізу циліндра – 100
см2. Герметичність пробовідбірного циліндра забезпечується вер-
хнім та нижнім клапанами, що відвертає втрати ґрунтового мате-
ріалу і вологи при підйомі. Він може бути використаний при
швидкостях течії до 0,5 м/с на глибинах до 6 м,  при швидкостях
течії від 1 до 1,5 м/с на глибинах до 2м.

Пробовідбірник ТД- 3 (трасовий) – основні елементи конс-
трукції такі самі, як у описаної вище моделі. Пробовідбірник опу-
скають до дна ручною або електричною лебідкою. Пробовідбір-
ник придатний до любого типу донного ґрунту (крім піщаного).
Робоча глибина – до 100 м. Занурення пробовідбірного циліндру
у товщу ґрунту відбувається під тиском додаткової маси, яка крі-
питься в верхній частині пробовідбірника. ТД-3 (тросовий) може
використовуватися при швидкостях течії до 0,2 м/с на глибинах
до 100 м, при швидкостях течії до 0,4 м/с – на глибинах до 20 м.

Пробовідбірник ТД- 3 (автоматичний)  має такі ж самі розмі-
ри, як і в двох описаних вище моделях. Призначений для відбору
проб м’якого ґрунту (мул, мул алевритовий, мул піщаний). Опус-
кається до дна вручну. Оригінальна конструкція стабілізатора
гарантує вертикальне положення пробовідбірника при спуску і
піднятті. Занурення пробовідбірного циліндра в ґрунтову товщу
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відбувається під дією пружини в момент постановки пробовідбі-
рника на дно. Маса пробовідбірника з ґрунтом – не більше 15 кг.
Довжина циліндра – 30 см, площа поперечного перерізу – 100
см2. Герметичність пробовідбірного циліндра забезпечується вер-
хнім і нижнім клапанами, що усуває втрати ґрунтового матеріалу
і вологи при підйомі пробовідбірника на поверхню та при транс-
портуванні. Використовується на глибинах 0-50 метрів при
швидкостях течії до 0,25 м/с.

Екструдер механічний ЕМ -300р призначений для розділення
колонок донного ґрунту, відібраних пробовідбірниками ДТ-3 і
ДА-3, за горизонтальних шарів будь-якої товщини.

Описані моделі пробовідборників досить прості і надійні в
експлуатації, мають високий експлуатаційний ресурс. Для їх об-
слуговування достатньо два чоловіки. Для швидкої та продуктив-
ної роботи в експедиціях, при великих за обсягом роботах по кар-
туванню забруднення водойм, необхідно мати повний комплект
пробовідбірників і кілька змінних пробовідбірних циліндрів. Ни-
ні пробовідбірники ДТ-3 і ДА-3 впроваджуються в практику вод-
ноекологічних досліджень в Росії та Україні.

Пробовідбірна система Mackereth Mini Corer. Як показали
дослідження в багатьох водоймах близько 80% забруднюючих
речовин зосереджено у верхньому 20–30-ти-сантиметровому шарі
донних відкладів. Існують локальні ділянки інтенсивного муло-
накопичення, на яких забруднювачі знаходяться і на більшій гли-
бині від поверхні дна. Для відбору колонок донного ґрунту у та-
ких місцях використовується пневматична пробовідбірна система
Mackereth Mini Corer (виробник – Англія).  Ця система є склад-
ною в експлуатації і не може використовуватися для оперативних
площинних зйомок донних відкладів. Довжина пробовідбірного
циліндра 1 м, діаметр – 6 або 10 см. Застосовується з плавзасобу,
зафіксованого на двох якорях. Занурення пробовідбірного цилін-
дра у товщу ґрунту відбувається під дією стисненого повітря. Си-
стема може опускатися на дно і витягуватися із дна. Діапазон ро-
бочих глибин – 0-30 м при швидкостях течії менше 0,25 м/с.

Для розділення ґрунтової колонки на горизонтальні шари ви-
користовується гідравлічний екструдер. Передбачена можливість
пошарового розділення колонки і обробки зразків у нейтральній
атмосфері з використанням спеціальної герметичної шафи-
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глоубокса. В комплект входить пробовідбірник, балон для стис-
нутого повітря, екструдер, необхідне приладдя (манометри низь-
кого і високого тиску, редуктор стиснутого повітря, катушка із
страхувальним шнуром і шлангом та ін.), запасні пробовідбірні
циліндри. Для обслуговування даної системи в експедиції необ-
хідно 3 особи.

Пробовідбірна система MARK II - 400 multicorer призначена
для відбору проб донних відкладів з будь-яких глибин,  що існу-
ють у Світовому океані. Споряджена чотирма пробовідбірними
циліндрами з внутрішнім діаметром 10 см та довжиною 60 см для
відбору за одне занурення чотирьох паралельних проб. В ком-
плект системи входять пристосування для поділу колонок ґрунту
на шари. Нині є найдосконалішим та надійним засобом відбору
непорушених колонок мулових донних відкладів.

Перелічені пробовідбірники ефективно діють за відсутності
або при незначних швидкостях течії. Тобто, в річкових умовах їх
експлуатація утруднена, а іноді неможлива. Проте необхідність
відбору проб донних відкладів на аналіз в руслах річок виникає
вкрай рідко, особливо у річках з швидкою течією. В таких річках
найбільш забруднені мулисто-глинисті фракції наносів є транзи-
тними і відсутні у складі донних відкладів.  Крім того,  донні від-
клади русел річок являють собою нестаціонарну систему, харак-
теристики якої (гранулометричний та речовинний склад, а, відпо-
відно, і рівень забруднення твердих часток) на ділянці дна інтен-
сивно змінюються з часом впродовж дня і навіть години, причо-
му ці зміни спостерігаються не в руслах річок, а на тих ділянках,
де спостерігається осадження наносів (затони, заводі).

Найчастіше забруднення руслових наносів вивчають для ви-
рішення окремих завдань, пов’язаних, наприклад, з параметриза-
цією моделей транспорту забруднюючих речовин зависенесучим
потоком. При цьому робиться відбір проб в декількох точках дна,
кількість і розташування яких враховує масштаб макро- (заворот,
перекат, плесо, побочень) і мезоформ (гряда). Для цього рекоме-
ндується використовувати пробовідбірники, що випускалися се-
рійно у колишньому СРСР і зараз є у достатній кількості на гід-
рологічній мережі спостережень Державної гідрометеорологічної
служби України: дночерпачі ГР-9

Штанговий дночерпач ГР-91 призначений для взяття проб
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донних відкладів із дна річок, озер та водосховищ глибиною до 2
м і швидкістю течії до 2 м/с. Приводиться в дію дистанційно. Пі-
сля установки дночерпача на дно, забірний ківш, що фіксатором
утримується у зведеному стані, за допомогою тросової тяги виві-
льнюється і під дією енергії пружин силового приводу врізається
у дно. Зачерпуючи в свою порожнину пробу ґрунту, ківш герме-
тично закривається. Ємність ковша – 300 см3 .

Організація відбору проб в експедиції
Відбір проб донних відкладів описаними пробовідбірними

системами можна проводити з різних плавзасобів: науково-
дослідних суден, маломірних суден, понтонів, плотів.

Для просторової зйомки забруднення донних відкладів водо-
йм,  яка є найбільш трудомістким видом робіт,  потрібно мати всі
перераховані вище моделі пробовідбірників. Особливо це стосу-
ється великих водойм з широким діапазоном зміни глибин, типів
донних відкладів і товщин мулонакопичення. Пробовідбірники
ДТ-3 (штанговий), АД-3, ГР-91 і пробовідбірна система
Mackereth Mini Corer можна застосовувати з маломірних суден
(моточовнів). Для відбору проб системою Mackereth Mini Corer
на маломірному судні має бути не менше трьох чоловік,  при ро-
боті з іншими пробовідбірниками – два чоловіки.

Для робіт з пробовідбірником ДТ -3 (тросовий) і ГР-86 необ-
хідно мати плавзасоби водотоннажністю не менше 3т, оскільки
для роботи з цими пробовідбірниками використовують твердо
закріплені ручні або електричні лебідки.

Пробовідбірна система MARK I-400 multicorer через значну
масу (до 800 кг у спорядженому стані)  може бути використана з
суден тоннажністю не менше 100 т, оснащених потужною лебід-
кою з П-подібною гідравлічною кран-балкою. Спуск системи на
дно та підйом на борт судна виконується палубною командою.
Якщо проби донних відкладів відбираються для подальшого роз-
ділення колонок на горизонтальні шари з використанням облад-
нання для розділення (екструдер ЭМ-300р та ін.), то з маломірних
суден проводиться тільки відбір колонок, а процедура поділу на
шари виконується на базовому судні або на березі.  Крім відбору
проб в експедиції також виконують інші необхідні дії: визначен-
ня місцезнаходження точок пробовідбору, вимірювання глибин,
первинна обробка проб, їх пакування, консервація, проведення
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термінових визначень та ін.
Методи відбору проб

При відборі проб донних відкладів потрібно визначати по-
ложення точок пробовідбору в плані. Таке визначення називають
координуванням. Планове координування виконують геодезич-
ним, радіогеодезичним та деякими іншими методами.

Геодезичний метод. Планове положення точок пробо-
відбору визначають за допомогою геодезичних інструментів –
теодоліту, мензули, секстану і лазерного дальноміру. Теодоліт і
мензула використовуються при засічках точок пробовідбору з
берега. Цей спосіб доцільно використовувати на невеликих вод-
них об’єктах. На великих водоймах планове положення точок
визначають безпосередньо з плавзасобу. Для цього використову-
ють секстан (типу СП або СНО-Т) або корабельний лазерний да-
льномір ЛДІ-3-1.

Секстаном вимірюють кути між береговими орієнтирами, за
якими графічно визначають положення точок пробовідбору. Ла-
зерним дальноміром вимірюють відстані до берегових орієнтирів,
а тоді графічно визначають положення точок пробовідбору. При
використанні секстану або дальноміру слід мати на борту плавза-
собу топографічну карту району робіт або лоцманську карту,
транспортир, лінійку, циркуль, олівці.

Радіогеодезичний метод. Радіогеодезичні виміри відста-ней
широко використовуються при ехолотних промірах. Найчастіше
застосовується апаратура, що працює за системою радіолагу. Цей
метод може бути використаний, також, для визначення положен-
ня точок,  в яких відбираються проби ґрунту.  Однак,  слід врахо-
вувати, що через високу вартість координування точок пробовід-
бору за системою радіолагу (апаратура +5 чоловік обслуговуючо-
го персоналу) економічно доцільне лише при суміщенні пробо-
відбірних робіт із промірними.

Останнім часом з’явився значно дешевший і не менш ефек-
тивний метод визначення координат: з використанням систем
супутникової радіонавігації. Найпридатніші для робіт на маломі-
рних суднах автомобільні системи радіонавігації – компактні і
відносно недешеві. Ці системи дають змогу визначати географіч-
ні координати точки пробовідбору з точністю до 25 м в будь-яку
погоду і в будь-який час доби. Виміряні значення координат за-
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писуються в електронну пам’ять пристрою і зберігаються у ній до
перенесення у пам’ять персонального комп’ютера. Тому при ви-
користанні систем супутникової радіонавігації відпадає необхід-
ність використання картографічних матеріалів безпосередньо під
час пробовідбору. Система дозволяє також виходити в точку про-
бовідбору заздалегідь заданими координатами. Системи автоно-
мні,  маса більшості з них разом із джерелом живлення не пере-
вищує 5 кг, що дозволяє використовувати їх на моточовнах.

Визначення глибин у точках відбору проб
Вимірювання глибин при відборі проб донних відкладів є

важливою складовою частиною пробовідбірних робіт. При виході
в точку пробовідбору знання глибини є важливим, в першу чергу,
для вибору типу пробовідбірника, оскільки на різних глибинах
можуть використовуватися різні моделі. Оскільки розташування
точок пробовідбору заздалегідь намічають на батиметричній кар-
ті, виміряне значення глибини є одним з показників правильності
виходу в точку відбору.

В польовий журнал і в супровідний талон до проби запису-
ють глибину, виміряну після постановки плавзасобу на якір. Гли-
бину вимірюють безпосередньо перед зануренням пробовідбір-
ника у воду або зразу ж після його витягнення із води. Для вимі-
рювання глибини використовують ехолот. На наукових суднах
встановленні стаціонарні  ехолоти типу ПЕЛ-4 або НЕЛ-4 із за-
писом глибини на ехограму.

На моточовнах слід використовувати портативні ехолоти.
Найзручнішою і найдешевшою моделлю є ехолоти типу MAGNA
EAGLE. Маса ехолота разом із батареєю живлення – 4кг. Ехолоти
цього типу мають екран на рідких кристалах, на якому вимальо-
вується зображення безперервної лінії,  яка означає дно.  За допо-
могою такого ехолота зручно вибирати місце для пробовідбору
при виході у заданий район. Крім того, за характером зображення
лінії дна можна визначити характер донних відкладів. Широка і
недостатньо чітка лінія може означати, що донні відклади пред-
ставлені товстим шаром мулових відкладів. Якщо лінія тонка і її
зображення чітке, можна припустити, що дно складено піщаними
відкладами або твердими корінними породами. За відсутністю
ехолоту глибину вимірюють жердиною, ручним або механічним
лотом.
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Первинна обробка проб в польових умовах полягає у вико-
нанні процедур, що:

1)  забезпечують отримання показників, які можуть змінити-
ся за невеликий проміжок часу або можуть бути визначенні тіль-
ки при первинній обробці проб;

2)  забезпечують цільність і збереження проб до їх надхо-
дження у лабораторію.

Безпосередньо під час пробовідбору фіксується площа пове-
рхні дна (см2),  з якої відібрана проба ґрунту,  та об’єм відібраної
проби (см3). Площа поверхні дна, з якої відібрані проби, дорівнює
площі поперечного перерізу пробовідбірного циліндра. Об’єм
проби розраховується, як добуток площі на довжину відібраної
колонки.

Для пакування проб донних відкладів використовують полі-
етиленові пакети, придатні для зберігання харчових продуктів.
Для зберігання проб води, що відбирають для визначення вмісту
амонійного азоту та головних йонів використовують поліетиле-
нові посудини. Загалом, нові посудини миють водою і миючими
засобами, після чого соляною кислотою концентрацією 1
моль/дм3 і після висихання ретельно промивають дистильованою
або дейонізованою водою. Перед кожним пробовідбором посуди-
ни старанно очищають з використанням миючих засобів, а після
цього ретельно промивають дистильованою або дейонізованою
водою.

Під час пробовідбору, перед тим, як залити пробу в посуди-
ну, останню ополіскують водою із водойм, з якої беруть пробу.
Після заповнення доверху посудини герметично закривають
кришками. Посудини з пробами води, що заморожуватимуться
для консервації, доверху не наповнюють. Вміст посудин має бути
захищений від втрат і зовнішнього забруднення.

При упаковці проб донних відкладів в поліетиленові пакети
потрібно вжити заходів для запобігання зовнішнього забруднення
і втрат вмісту. Кожну пробу упаковують послідовно в два, інколи
в три поліетиленових пакети. Кожний з пакетів окремо
зав’язують або запаюють. Етикетку, за якою ідентифікується
проба,  наклеюють на зовнішню поверхню того пакету,  в якому
безпосередньо знаходиться проба. Пакети з пробами донних від-
кладів складають в поліетиленові ящики одним шаром.
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Консервація, охолодження і зберігання проб
Проби придонної води та парового розчину, відібрані на ана-

ліз вмісту радіонуклідів консервації не підлягають, оскільки вне-
сення будь-якого типу консерванту в пробу призводить до зміни
форм знаходження радіонуклідів у воді проби.  В зв’язку з цим
фільтрування проб, пропускання фільтру через сорбент, а також
першу стадію радіохімічного аналізу треба проводити в день
пробовідбору. Проби води, відібрані для аналізу вмісту амонійно-
го азоту, якщо їх не можливо дослідити відразу ж після пробовід-
бору, після фільтрації через мембранний фільтр 0,45 мікрона під-
киснюють сульфатною кислотою до рН<2. Не підлягають консе-
рвації проби води,  що відібрані для аналізу вмісту головних йо-
нів.

Якщо проби неможливо дослідити відразу ж після пробовід-
бору, їх необхідно зберігати в таких умовах, щоб уникнути будь-
якого забруднення ззовні і запобігти будь-яким змінам їхнього
вмісту. Особливо рекомендують для цієї мети застосування холо-
дильних шаф, морозильних камер або охолоджувачів і зберігання
проб в затемненому місці.  Проби слід зберігати за температури
нижче, ніж температура проби при її відборі. Охолоджування
проби до температури 3-5ºС і зберігання її в темному місці здебі-
льшого достатньо для транспортування і одного-двох днів збері-
гання  до початку аналізу. Інколи, наприклад, якщо проба при-
значена для аналізу хімічних форм визначення радіонуклідів, ре-
комендується заморожувати проби (-20ºС). Заморожування проб
води і донних відкладів рекомендується також при тривалому
(більше 2-х днів) зберіганні проб.

Посудини і пакети з пробами мають бути чітко марковані.
Маркування повинно бути стійким, етикетка для написів – надій-
но приклеєна до банки або поліетиленового пакету. Краще за все
використовувати спеціальні етикетки. Також можна використо-
вувати клейку стрічку (скотч) на паперовій основі. На такій стрі-
чці легко робити написи кульковою ручкою,  олівцем,  а краще –
маркером з чорнилом, що не змивається.

Доступніший і досить надійний матеріал для етикеток – зви-
чайний медичний лейкопластир. На ньому написи роблять куль-
ковою ручкою. Також можна рекомендувати широкий (5 см) па-
кувальний скотч, написи на якому роблять маркером з чорнилом,
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що не змивається.
Не рекомендується використовувати:
1) канцелярські поліетиленові скотчі;
2) етикетки із звичайного паперу, прикріплюючи їх до посу-

дини або пакетом клеєм.
У разі переміщення проби з однієї тари в іншу, етикетки,

зроблені із скотчу на паперовій основі або лейкопластиря, легко
переклеювати з однієї тари на іншу.

Не допускається клеїти етикетки на кришки банок. Етикетка
повинна бути приклеєна до бокової або верхньої поверхні самої
ємності.  Якщо проба донних відкладів розміщується в двох або
більше поліетиленових пакетах (пакет з пробою вкладається в
інший пакет), етикетку наклеюють на зовнішню поверхню того
пакету, в якому безпосередньо знаходиться проба. Написи на
етикетках треба робити розбірливо. Окрім ідентифікаційного ко-
ду на етикетці має міститися мінімальна інформація про пробу:
дата відбору, номер колонки, шар. При пробовідборі ведуть
польовий журнал уніфікованого зразка, в якому записують всю
інформацію, яка стосується проби і вказують її шифр.

При відправленні проби в лабораторію, на основі даних
польового журналу заповнюють супровідний талон, до якого з
польового журналу переносять всю інформацію стосовно проби
(додаток Д).

7.8. Методи й засоби відбору проб поверхневих вод
Під час відбору проб води на водотоках використовуються

плавзасоби, різноманітного виду гідрометричні містки, люльки,
човнові або паромні переправи, гідрометричні дистанційні уста-
новки, автошляхові і понтонні мости. Інколи при невеликій гли-
бині річки (до 0,5-0,7 м) проби води відбирають убрід.

Для приблизної оцінки рівня забруднення водотоку (при ре-
когносцирувальному обстеженні), якщо поблизу пункту відбору
проб будуть відсутні локальні джерела радіоактивного забруд-
нення (створ повного змішування), допускається проводити від-
бір проб води на аналіз з берега,  але лише не в застійних зонах і
не на тих ділянках, де течія може міняти напрям на протилежний
напряму течії ріки.  При відборі проб з берега слід вибирати про-
точну ділянку – там, де вісь течії найбільш наближена до берега.
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Берег у місці відбору проб повинен бути стійким,  без обвалів,
бажано піщаним або забетонованим. Проби відбирають на від-
стані 1  м від берега,  при цьому не допускається скаламучування
донного матеріалу і потрапляння його в пробу. Проби відбирають
поліетиленовим відром і переливають в ємність для їхнього збе-
рігання і транспортування.

При відборі проб води для визначення концентрації розчине-
них забруднюючих речовин кількість вертикалей і горизонтів на
водотоці визначається умовами змішування річкових вод зі стіч-
ними водами або водами приток.

При рівномірному розподілі розчинених забруднювачів по
перерізу потоку (створ повного змішування) проби води відби-
рають на стрижневій вертикалі з поверхневого горизонту. В без-
льодоставний період проби відбирають з поверхневого шару, в
період льодоставу – з горизонту 0,5-1,0 м від нижньої поверхні
льоду.

При нерівномірному розподілі забруднювачів по перерізу
потоку в створі встановлюють не менше трьох вертикалей. Вер-
тикалі призначають на стрижні і на відстані 0,15 ширини річки
від обох берегів. Кількість горизонтів на вертикалях призначають
в залежності від глибини водотоку в місці відбору.  При глибині
до 3  м пробу на вертикалі відбирають з одного горизонту –  0,6
глибини,  при глибині від 3  до 30  м –  з двох горизонтів 0,2  і 0,8
глибини (табл. 7.1). Поодинокі проби (проби, відібрані на окре-
мих вертикалях і окремих горизонтах) об’єднують в одну сумар-
ну по всьому перерізу річкового потоку пробу.

Таблиця 7.1
Розташування горизонтів на вертикалі створу спостережень

Глибина водойми в місці
відбору проби, м

Число
 горизонтів

Розташування горизонтів
на глибини

Менше 3
3-30

більше 30

1
2
3

0,6
0,2 і 0,8

0,2; 0,6 і 0,8

На струмках або малих ріках пункти пробовідбору бажано
приурочувати до штучних споруд, призначених для вимірювання
витрат води – лотків, водозливів, порогів-контролів. Пробу води
необхідно відбирати в перерізі порогу-контролю або лотка. Суво-
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ріші вимоги мають ставитися до відбору проб води, що призна-
чені для визначення вмісту забруднюючих речовин на завислих
наносах.

Гідрологічна практика показує, що розподіл зависі в живому
перерізі потоку відзначається крайньою нерівномірністю. Мак-
симальні концентрації завислих наносів спостерігаються в стри-
жневій частині потоку. Вертикальний їх розподіл характеризу-
ється максимумом в придонній області. Концентрація завислих
наносів біля берега може бути на порядок і більше нижча,  ніж в
стрижневій частині ріки. Тому при відборі проб води з поверхні
біля берега відбувається значний недооблік як завислих наносів,
так і асоційованих із ними радіонуклідів забруднювачів.

Максимальні розбіжності між концентраціями завислих на-
носів у береговій та осередненій пробах спостерігаються в період
проходження водопілля. Тому оцінки концентрацій, що одержані
по берегових пробах, не можна вважати коректними, зважаючи
на їх явне заниження. Тому на річках з досить високим рівнем
забруднення, що транспортується завислими наносами, слід від-
бирати за методикою, яка прийнята для вимірювання витрат води
і завислих наносів “основним” або “детальним” методами. Вона
передбачає відбір проб води в двох і більше точках на кожній
швидкісній вертикалі батометром-пляшкою. Пробу необхідно
відбирати з осередненням по трьох вертикалях на двох горизон-
тах при глибині на вертикалі 3 і більше метрів.  При меншій гли-
бині на вертикалі пробу відбирають з горизонту 0,6 глибини.

Відбір проб води на водоймах
При спостереженнях в непроточних водоймах відбирають

осереднені за об’ємом водної маси проби шляхом об’єднання по-
одиноких проб, відібраних на окремих вертикалях. Кількість по-
одиноких проб визначається призначеною регламентом для кож-
ної конкретної водойми схемою пробовідбору. При спостережен-
нях у проточних водоймах відбирають осереднені окремо по ко-
жному створу проби. Проби об’ємом до 50 л відбирають батоме-
трами-пляшками або батометрами миттєвого наповнення. Проби
об’ємом сотні і тисячі літрів відбирають системою “Мідія”.

В безльодоставний період відбір проб води на аналіз у верх-
ніх б’єфах ГЕС здійснюють з плавзасобів, забезпечених джере-
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лом змінного струму 220 В, на рейдовій вертикалі, яка розташо-
вана в пригреблевій частині водосховищ на відстані 300-800 м від
водоскидних споруд. Відбирають одну осереднену по вертикалі
пробу води шляхом прокачки на кожному горизонті рівних обся-
гів води без зміни фільтрів і сорбенту.

Технічні засоби відбору проб
Вибір засобів пробовідбору визначається величиною необ-

хідного об’єму проби, гідродинамічними умовами водотоку чи
водойми, формою міграції забруднювача та іншими умовами.
Розглянемо пробовідбірники для відбору проб води і завислих
наносів,  що використовуються в річковій гідрометрії і забезпе-
чують ідентичність складу наносів у пробі з фактичним складом
наносів у річковому потоці.

Батометр-пляшка ГР-16М є стандартним гідрометричним
приладом, що застосовується на мережі гідрометеорологічних
спостережень для відбору проб води і завислих наносів. Об’єм
проби,  що відбирається за одне занурення,  становить 1  літр.
Конструкція приладу забезпечує надходження води в пляшку з
найменшим порушенням природних умов течії, що дуже важливо
для відбору проб завислих наносів. Для того щоб гранулометрич-
ний склад наносів у відібраній пробі відповідав гранулометрич-
ному складу наносів у водному потоці, необхідно добитися, щоб
швидкість течії в водозабірній трубці приладу дорівнювала
швидкості течії річкового потоку. Якщо швидкість течії в водоза-
бірній трубці менша за швидкість течії річки, завислі наноси в
пробі виявляються збагаченими крупною фракцією. Якщо швид-
кість течії в водозабірній трубці більша від швидкості течії річки,
гранулометричний склад наносів в пробі викривлений по відно-
шенню до реального складу збільшеним вмістом дрібної фракції.
Така вимога обумовлена тим, що ступінь сорбції забруднювачів
завислими наносами різного розміру неоднакова – вона збільшу-
ється зі зменшенням розміру часток наносів.  Тому для коректної
оцінки ролі завислих наносів забруднюючих речовин грануломе-
тричний склад наносів в пробі має відповідати гранулометрично-
му складу наносів у водному потоці.

Для регулювання швидкості течії в водозабірній трубці (часу
заповнення батометра) використовують змінні із різними діамет-
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рами вхідного отвору насадки, що нагвинчують на водозабірну і
повітровідвідну трубки. Батометр-пляшку ГР-16М занурюють у
воду на штанзі або прикріпленою до троса гідрологічної лебідки.

Вакуумний батометр ГР-61 застосовується для взяття проб
на глибині до 20 м при швидкості течії 0,5 м/с, до 10 м при швид-
кості течії до 1 м/с і до 5 м при швидкості до 2,5 м/с. Висота роз-
ташування камери над поверхнею води –  не більше 3-4  м.  Пра-
цювати з приладом можна з човна,  катера,  понтона,  містка.  При
ширині річки <20 м камеру батометра можна встановлювати на
березі. На водозабірний наконечник, так само як і для пляшки-
батометра, відповідно очікуваній швидкості течії в потоці вста-
новлюють насадки різних діаметрів (табл. 7.2).

Таблиця 7.2
Визначення діаметру насадок на батометр-пляшку

 і вакуумний батометр
Діаметр насадок, ммШвидкість течії,

м/с Водозабірна трубка Повітряно-відвідна
трубка

<1,0
1,0-2,0
>2,0

6
4
4

1,5
2
4

Важливою перевагою пляшки-батометра і вакуумного бато-
метра, що відносяться до батометрів тривалого наповнення, є
осереднення ними пульсацій мутності, а отже, концентрацій ра-
діонуклідів на завислих наносах. Так, ГР-16М виконує осеред-
нення пульсацій мутності по струменю води довжиною 30-45 м; в
процесі наповнення 3-літрової камери ГР-61 пульсації мутності
осереднюються по струменю довжиною 90-130 м. Батометр-
пляшку і вакуумний батометр потрібно застосовувати під час
відбору осереднених по перетину водного потоку проб води і за-
вислих наносів на радіонуклідний аналіз при об’ємі проб до 50
літрів.

Накопичувач для відбору проб води запропоновано з тижне-
вим терміном накопичення проби. Накопичувач за принципом дії
являє собою широко відомий в практиці лабораторних дослі-
джень водяний аспіратор.
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Батометри миттєвого наповнення можуть використовуватися
при відборі проб води на аналіз в непроточних і слабопроточних
водоймах, де відсутня течія або швидкість течії незначна (до 0,05
м/с). Якщо у водоймі спостерігається течія,  то пробу для аналізу
вмісту забруднювачів на завислих наносах відбирати не рекомен-
дується, тому що гранулометричний склад наносів в пробі буде
відрізнятися від реального тим більше, чим більша швидкість те-
чії.

Найвідомішими ручними моделями цього типу пробовідбір-
ників є ГР-18 (батометр Молчанова). Оскільки за один прийом
цими батометрами відбирають 2-4–літрові проби – відбір проб
необхідного об’єму потребує багаторазового занурення їх у воду
на задану глибину.

Пробовідбірна система “Мідія” призначена для відбору проб
води і завислих наносів шляхом осадження наносів на фільтр і
наступного вилучення розчинених забруднюючих речовин на рі-
зноманітні сорбенти з великих об’ємів води безпосередньо під
час пробовідбору. Вода за допомогою зануреного вібраційного
насосу подається шлангом послідовно на фільтрувальну секцію з
фільтрами, наповнений сорбентом абсорбер і витратомір. Вода,
очищена від завислих наносів в процесі відбору, повертається
назад у водойму. Таким чином, остаточний результат пробовід-
бору – це порція фільтрів із завислими наносами і порція сорбен-
ту, які направляють на гамма-спектрометричний аналіз. Також,
фільтри з наносами використовують для визначення вмісту зави-
слих наносів у воді (каламутність, г/м3).

Система може використовуватися на водотоках рівнинного
типу (застосовувалася в УкрНДГМІ при швидкості течії до 1,5
м/с) на водоймах усіх типів і морях. Діапазон робочих глибин – 0-
300 м. Залежно від діаметру насадки водозабірного пристрою
може бути розрахована така швидкість відбору проби (л/хв),  за
якою швидкість протікання води в водозабірнику буде близькою
до швидкості течії річкового потоку. Це важливо при відборі
представницьких за гранулометричним складом проб завислих
наносів. Швидкість відбору проби регулюється зміною напруги
мережі змінного струму. Важливою перевагою системи “Мідія” є
значний період осереднення: у разі відбору проби об’ємом 1 м3

при швидкості течії річки 1  м/с відбувається осереднення коли-
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вань концентрації радіонуклідів і завислих наносів по струменю
довжиною 6–8 км.

7.9. Удосконалення та розвиток державного моніторингу вод
Суб’єкти державного моніторингу вод постійно удоскона-

люють здійснення цього моніторингу з метою забезпечення пов-
ноти, вірогідності та своєчасності офіційної інформації про стан
вод, антропогенні дії на них, а також про вплив цього стану на
екосистеми і здоров’я населення.

З цією метою суб'єкти державного моніторингу вод мають
здійснювати заходи щодо:

· забезпечення методиками надійного визначення показників
складу і властивостей води на рівнях установлених нормативів,
зокрема гранично допустимих концентрацій;

·методичної узгодженості спостережень і розрахунків, порі-
внянності інформації різних відомств;

· уніфікації методик спостережень, вимірювань і лаборатор-
них аналізів;

· удосконалення та уніфікації бази засобів, приладів і систем
контролю;

· оптимізації мережі спостережень, складу показників, що
визначаються, та періодичності їх визначення;

· розроблення комплексних оцінок стану вод, моделей про-
гнозування та алгоритмів підтримки рішень;

· розроблення сучасних комп'ютерних технологій, створення
розподіленого міжвідомчого банку даних за розділом “Моніто-
ринг вод”;

· створення національного, регіональних і локальних центрів
моніторингу вод як складових відповідних центрів державної си-
стеми моніторингу навколишнього природного середовища.

Спостереження за станом водного об’єкта здійснюються від-
повідно до загального переліку показників, до якого входять:

· показники, що характеризують кількість водних ресурсів та
її зміни;

· показники якості вод і нормативів екологічної безпеки во-
докористування, зокрема санітарні норми, рибогосподарські нор-
мативи;
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· екологічний норматив та категорії якості води водних об'-
єктів, що розробляються і затверджуються в установленому по-
рядку.

Спостереження за джерелами негативного впливу на еколо-
гічний стан водних об’єктів здійснюються відповідно до загаль-
ного переліку показників, до якого входять:

· показники використання водних ресурсів, включаючи забір
води та скидання зворотної води до водних об'єктів;

· показники, що використовуються під час встановлення но-
рмативів гранично допустимого скидання;

· показник рівня токсичності зворотних вод;
· показники стану ґрунтових вод у межах впливу полігонів

захоронення твердих побутових відходів;
· інші показники негативного впливу на водні об'єкти.
Під час здійснення державного моніторингу вод визначають-

ся переліки пріоритетних показників стану водних об’єктів та
показників негативного впливу, які в міру потреби коригуються
Міжвідомчою комісією ведення державного моніторингу вод.

Просторова та часова організація державного моніторингу
вод, зокрема мережі пунктів спостережень та поділ цих пунктів за
категоріями, розроблення регламентів і технології передачі інфо-
рмації визначаються суб’єктами державного моніторингу вод і
коригуються в міру потреби Міжвідомчою комісією ведення
державного моніторингу вод.

З метою виконання довготермінової програми розвитку і мо-
дернізації державного моніторингу вод його суб’єкти розробля-
ють відповідно до наданих їм повноважень і подають Міністерст-
ву охорони навколишнього природного  середовища щорічні
плани своєї діяльності у галузі державного моніторингу вод.

?   Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Які природні водойми відносять до об’єктів моніторингу вод-
них джерел?
2. На які види поділяється державна система моніторингу водних
джерел?
3. Як здійснюють вибір створів спостережень при впливі локаль-
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них джерел забруднення на водотоках?
4. Як здійснюють вибір створів спостережень за відсутності
впливу локальних джерел забруднення?
5. Як здійснюють вибір місць пробовідбору при водоспоживан-
ні?
6. На які категорії за цільовим призначенням поділяються водні
об’єкти?
7. Як здійснюють пробовідбір із підземних водних джерел?
8. Яким чином здійснюють відбір проб атмосферних опадів?
9. Яким вимогам повинні відповідати пристрої, які застосову-
ються для відбору проб льоду?
10. Як виникають донні відклади і якими мінеральними і органі-
чними частинками вони представлені?
11. Як здійснюється організація відбору проб донних відкладів в
експедиції?
12. Які застосовують технічні засоби та методи пробовідбору по-
верхневих вод?
13. Як проводять пробовідбір на водотоках?
14.Що передбачає удосконалення та розвиток державного моні-
торингу вод?
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Розділ 8
МОНІТОРИНГ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

8.1. Ліс – легені планети
Лісові екосистеми займають майже третину території Землі і

дають половину первинної продукції її біосфери. Із загальної ро-
слинної маси, сконцентрованої на суші та акваторії, більше 90 %
зосереджено в лісах. Тисячоліття людство розглядало, здавалося
б, невичерпний потенціал лісу як резерв земель для розширення
сільськогосподарських угідь, джерело палива, будівельної і побу-
тової деревини,  хутра тощо.  Роль лісу визначається не тільки ве-
личезним економічним потенціалом, а й соціальним та екологіч-
ним. Він як важливий компонент біосфери забезпечує її екологіч-
ну рівновагу, підтримує та регулює склад і властивості  атмосфе-
ри.  Ліс є джерелом кисню та фітонцидів (1  га лісу щоденно по-
глинає 220-280 кг вуглекислого газу і виділяє 150-220 кг кисню).

Ліси світу щорічно продукують до 30 млрд.  т органічної ма-
си, використовують при цьому до 50 млрд. т вуглекислого газу, а
його зелена рослинність надає в тропосферу Землі понад 99,8 %
кисню. За підрахунками ботаніків, у лісах зосереджено біля 80 %
світових запасів органічних речовин. Загальна кількість біомаси,
яка щорічно утворюється у процесі біосинтезу, оцінюється при-
близно в 200 млрд. тонн, що більше ніж у 20 разів перевищує су-
марний видобуток вугілля, нафти та газу. Величезне санітарно-
гігієнічне та курортне значення лісів –  це їх здатність захищати
помешкання людей від забруднення, поглинаючи шкідливі домі-
шки з приземних шарів атмосфери. Так 1 га хвойного та листяно-
го лісу затримує щорічно 40 і 100 тонн пилу відповідно. Деревна
рослинність оберігає ріки від замулювання та обміління, закріп-
ляє сипучі піски і пологі схили,  відвертає їх ерозію,  зменшує по-
вені, сельові потоки та снігові лавини. Велике значення мають
рекреаційні властивості лісів, використання лісових масивів для
відпочинку населення і туризму.

Ліси виконують важливу водоохоронну та водорегулюючу
роль, захищають ґрунти від зсувів, вітрової та водної ерозії. То-
му,  організовуючи господарства в лісах,  слід брати до уваги їхнє
багатоцільове призначення. Ліс, як джерело деревини, широко
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використовується в усіх галузях народного господарства і у побу-
ті. Чим інтенсивніше розвиваються наука і техніка, тим ширше
використовують у господарстві деревину та її похідні. З неї виро-
бляють більше 20 тисяч різних матеріалів та сполук. Тільки до
500 з них отримують у результаті механічної обробки, а більшу
частину здобувають після хімічної переробки.  В останні роки,  у
зв’язку зі зменшенням запасів нафти та газу і збільшенням на них
цін, значно підвищилась зацікавленість до використання дереви-
ни як сировини для виробництва різноманітної хімічної продук-
ції. Проте не тільки деревиною та її виробами цінні ліси. Вони є
надійним джерелом постачання продуктів харчування для тва-
ринного світу і людей.  Значну площу лісів займають сіножаті та
пасовища. Україна належить до лісодефіцитних держав (табл..
8.1).

Таблиця 8.1
Загальна площа лісу країн Європи та деяких країн світу

Регіон, країна
Загальна
площа,
млн. га

Площа лі-
сів,

млн. га

Лісис-
тість*,%

Площа лісів на
одного

мешканця , га
Уся Європа 2260,1 933,3 41,3 1,3
Північна
Європа

112,3 52,5 46,8 2,8

Західна Європа 245,6 59,5 24,2 0,2
Східна Європа 1902,2 821,3 43,2 2,4
Росія 1709,8 816,5 51,8 5,5
США 981,0 217,3 30,4 0,8
Канада 997,1 244,6 41,9 10,0
Швеція 45,2 27,3 67,0 3,1
Фінляндія 33,8 21,9 67,5 4,2
Польща 31,3 8,9 28,4 0,2
Україна 60,4 9,4 15,6 0,2

*Примітка. При визначенні лісистості, крім площі лісів, враховується площа
всіх інших земель, які можна віднести до вкритих лісовою рослинністю

За даними останнього обліку ліси вкривають 15,6 % території
нашої держави й вони розподілені вкрай нерівномірно (табл..
8.2).
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Таблиця 8.2
Загальна площа лісів державних лісогосподарських

об’єднань та обласних управлінь лісового господарства
ЛГО (УЛГ) Загальна площа, тис.

га
Рескомліс АР Крим 274,3
Вінницяліс 216,0
Волиньліс 439,0
Дніпропетровськліс 89,8
Донецькліс 114,7
Житомирліс 750,4
Закарпатське обласне УЛГ 497,3
Запоріжжяліс 35,0
Франківське обласне УЛГ 454,8
Київліс 323,5
Кіровоградліс 83,8
Луганськліс 223,4
Львівліс 470,8
Миколаївліс 67,2
Одесаліс 139,8
Полтаваліс 149,4
Рівнеліс 674,7
Сумиліс 287,4
Тернопільліс 156,4
Харківліс 308,9
Херсонліс 163,9
Хмельницькліс 189,7
Черкасиліс 215,9
Чернівецьке обласне УЛГ 183,5
Чернігівліс 389,0

Всього 6898,6

У зеленій скарбниці можна зібрати дуже цінну для виготов-
лення лікарських препаратів сировину: валеріану, крушину, кон-
валію, чорницю, суницю, звіробій тощо.
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8.2. Антропогенне навантаження на лісові екосистеми
Фактори, які впливають на стан лісових екосистем, об’єднані

в 3 групи:
1) абіотичні;
2) біотичні;
3) антропогенні.
До абіотичних факторів відносяться: морози або заморозки,

посуха, снігопад, сильний вітер, пожежі, водний баланс і режим
території. До біотичних факторів відносяться: фітофаги, хвороби,
лісові копитні й інші тварини. Серед антропогенних факторів
розрізняють наступні: промислові викиди сполук сірки, азоту,
хлору, пилу тощо; викиди автотранспорту; радіоактивні викиди;
самовільні рубання, пожежі, наднормативні рекреаційні наванта-
ження.

Особливо великий вплив на стан лісових екосистем чинять
промислові підприємства. Застосування теплової енергії на про-
мислових підприємствах викликає окиснювання азоту і появу ве-
личезної маси його оксидів в атмосфері. Оксиди азоту, які випа-
дають на ґрунт з опадами, підкиснюють його, що супроводжуєть-
ся погіршенням стану деревних насаджень. Поглинання сполук
азоту листковою поверхнею порушує баланс азотного обміну в
рослинах, високі концентрації NH3 у приземному шарі повітря
викликають ушкодження асиміляційного апарату рослин.

Небезпечними є й так звані кислотні дощі, що також форму-
ються у промислових районах і пов'язані з викидами хлору й ок-
сидів сірки в атмосферу. Розчини хлоридної і сульфатної кислот
ушкоджують листки, викликають дефоліацію дерев, зниження
їхнього приросту. Крім того, кислоти підвищують рівень рН ґру-
нту, утворюють легкорозчинні солі калію і кальцію та сприяють
їхньому вимиванню з ґрунту, викликають зміни в ґрунтовому по-
глинаючому комплексі. Так, викиди оксидів азоту в 1997-1998 рр.
у Херсонській області склали 1,4-1,8, оксидів сірки – 1,9-2,9 тис т.
Моніторинг соснових лісів Херсонщини показав, що такі викиди
викликали втрату листя на 26-60% у 21-85% дерев. Ліси, що ви-
конують функції рекреаційних, несуть навантаження, які нерідко
перевищують нормовані, що викликає погіршення екологічного
стану такого типу насаджень.

Тим часом, зміни клімату викликають адекватні зміни лісо-
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вих фітоценозів, у ряді регіонів їх стан погіршується, що веде до
зниження екологічних функцій лісів і зменшення їхнього ресурс-
ного потенціалу. Для сталого управління лісами в таких умовах
необхідна регулярна, об'єктивна і своєчасна інформація щодо ди-
наміки стану лісових фітоценозів та прогнозу взаємозв’язків між
елементами лісових екосистем, стійкості екосистеми і її продук-
тивності. У результаті організації і проведення екологічного мо-
ніторингу одержують інформацію про стан лісів.

8.3. Задачі моніторингу лісових екосистем
Моніторинг лісів – це система регулярних спостережень,

оцінки та аналізу інформації про стан лісів та прогнозування його
змін з метою забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки
прийняття рішень щодо сталого управління лісами. Моніторинг є
складовою частиною системи інформаційної підтримки управ-
ління лісами.

Функціонування моніторингу має забезпечити:
· підвищення оперативності отримання і якості первинних да-

них про екологічний стан лісів;
· зростання рівня адекватності між реальним екологічним ста-

ном лісів та його інформаційною моделлю;
· підвищення рівня обґрунтування прийняття рішень з метою

ведення лісового господарства;
· покращення якості інформаційного забезпечення споживачів

лісоекологічної інформації шляхом застосування сучасних
комп’ютерних та інформаційних технологій.

Основними завданнями моніторингу лісів є:
1) довгострокові систематичні спостереження за станом лі-

сових екосистем для одержання повної, об’єктивної та своєчасної
інформації щодо його поточних змін;

2) виявлення та оцінка факторів (природних і антропоген-
них), які впливають на стан лісів, оцінка масштабів погіршення
стану лісів, з’ясування причин і механізмів зміни стану лісів, ви-
значення закономірностей їх сталого функціонування і прогнозу-
вання їх динаміки;

3) інформаційно-аналітична підтримка рішень щодо управ-
ління лісами.

Моніторинг лісових екосистем здійснюється на локальному і
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територіальному рівнях.
Локальний рівень моніторингу. До структури лісових екосис-

тем входить цілий ряд типів лісу,  яким відповідають типи умов
місцезростання. Крім того, у межах кожного типу лісу існує віко-
ва структура лісу, а окремі ділянки лісу характеризуються визна-
ченим бонітетом. Тому організація і проведення спостережень у
лісових екосистемах повинні забезпечити одержання інформації в
межах кожного типу лісу, умов його місцезростання, а також у
межах класів його віку. У зв’язку з цим, організується моніторинг
у межах кожних груп і категорій лісів.

Територіальний рівень моніторингу дозволяє одержати ін-
формацію про стан лісів в окремих регіонах, наприклад, про стан
лісів Карпат, Криму тощо. Територіальний рівень моніторингу
лісових екосистем в Україні забезпечує одержання інформації
про вплив промислових агломерацій Західної Європи на стан лі-
сів Західної України. Крім того, у зв’язку з екологічними пробле-
мами, що виникли після аварії на ЧАЕС, територіальний рівень
моніторингу в 30  км зоні й у безпосередній близькості до неї є
корисним для одержання інформації про стан лісів на цій терито-
рії.

При організації моніторингу лісів звертають увагу на пріори-
тетні проблеми, пов’язані з їх станом у тому або іншому регіоні,
причинами, що викликають його погіршення.

В зв’язку із забрудненням 4,4 млн. га лісів (40% від загальної
їх площі) в результаті аварії на ЧАЕС,  виникла потреба у прове-
денні радіаційного моніторингу лісових екосистем, основними
завданнями якого є:

- отримання повної, детальної та статистично достовірної
інформації про рівні радіаційного забруднення усіх лісових тери-
торій;

- встановлення динаміки радіоактивного забруднення лісо-
вих масивів;

- отримання даних щодо перерозподілу радіонуклідів у різ-
них типах автоморфних і гідроморфних ґрунтів;

- встановлення інтенсивності міграції радіонуклідів у деревні
породи, чагарники та трав’яні рослини, гриби, мохи, лишайники,
міграції їх в системі “ґрунт –  компоненти лісової біоти” на лісо-
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типологічній основі;
- виявлення рівня міграції радіонуклідів “ґрунт – кормові ро-

слини – дикі тварини”;
- виявлення радіологічних біоіндикаторів у лісових екосис-

темах.
Організація моніторингу лісових екосистем передбачає ство-

рення такої кількості полігонів, яка відповідала б насамперед ти-
пам лісу,  типам умов місцезростання,  віковій структурі дерево-
стану, що дозволило б зібрати інформацію для вирішення пріори-
тетних екологічних проблем лісу.  Для організації полігонів ви-
користовують матеріали лісовпорядження. На мережі полігонів
моніторингу з відомим рівнем достовірності визначаються інди-
катори стану лісів і документуються їх зміни для визначення сту-
пеню їх відхилень від норми. Призначення інтенсивного моніто-
рингу – вивчення закономірностей динаміки стану лісів та вияв-
лення головних факторів, які визначають їх стан (оцінка причин-
но-наслідкових взаємозв’язків).

Діюча в Україні система моніторингу лісів поєднує екстен-
сивний та інтенсивний рівні спостереження, які різняться між
собою за технологією робіт,  трудовими витратами та ступенем
інформативності. До мережі лісового моніторингу входить 247
пунктів екстенсивного та 71 пункт інтенсивного моніторингу,
розташованих в держлісфонді 14 адміністративних областей та
АР Крим. Система моніторингу лісів України опирається на нау-
ково-дослідні установи Міністерства лісового господарства –
Український НДІ лісового господарства і агролісомеліорації
(УкрНДІЛГА) та Український НДІ гірського лісівництва (УкрН-
ДІгірліс), спеціалісти яких проводять регулярні спостереження за
станом лісів на постійних пунктах моніторингу. Мережа останніх
нараховує понад 200, на яких ведуться систематичні спостере-
ження за станом близько 5 тисяч дерев головних лісоутворюючих
порід.

Спостереження екстенсивного типу розпочаті в Україні в
1989 році в рамках Міжнародної спільної програми моніторингу
лісів (ISP-Forests),  в якій беруть участь 35 країн Європи,  США і
Канада. Їх мета – проведення регулярних спостережень за станом
лісів України на основі узгоджених на міжнародному рівні мето-
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дик, одержання оцінок просторової і часової динаміки пошко-
джень лісів, виявлення зон погіршення їх стану, визначення фак-
торів та причин,  які порушують стан лісів,  створення інформа-
ційного банку даних для аналізу причинно-наслідкових закономі-
рностей зміни стану лісів у різних регіонах держави. З 1995 року
в УкрНДІЛГА розпочаті роботи за інтенсивними технологіями
моніторингу лісів.

Інтенсивний моніторинг передбачає цілеспрямоване отри-
мання інформації, необхідної для системного аналізу механізмів
функціонування лісових екосистем, визначення причинно-
наслідкових закономірностей зміни їх стану. Для кожної ділянки
визначається комплекс показників, які характеризують природні
умови та антропогенний тиск. Фіксується розташування всіх де-
рев на пункті, оцінюється їх соціальний статус за класами крони
(аналог класифікації Крафта). Визначається стан крони кожного
дерева – співвідношення крони і висоти дерева, щільність крони,
ступеня її відмирання, прозорості листя та протяжності найдов-
шої частини крони.  Реєструються також всі пошкодження та за-
хворювання дерев.

На ділянках для геоботанічних спостережень реєструється
ступінь порушення рослинного покриву та домінуючий тип мік-
робіотопу, а також визначається проектне покриття кожного виду
судинних рослин за висотними ярусами. Геоботанічний опис
трав’янистої рослинності дає можливість оцінити її видовий
склад, проектне покриття і вертикальну структуру. Одержані оці-
нки дозволяють коректно інтерпретувати дані з видової різнома-
нітності, дають змогу пов’язати функціональні характеристики
лісових екосистем з їх структурою. Результати дослідження зано-
сяться до бази даних на ПЕОМ,  що робить можливим їх подаль-
шу автоматизовану обробку. Для їх інтерпретації розробляється
комп’ютерна версія бази даних вищих рослин України.

На пунктах інтенсивного моніторингу проводяться вимірю-
вання фотосинтетично-активної радіації (ФАР) – діапазон довжин
хвиль від 380 до 710 нм. Вимірювання ФАР здійснюється з допо-
могою спеціалізованого приладу – септометра фірми Decagon
Devices, Inc., який дає можливість визначити індекс листової по-
верхні – відношення площі поверхні листя всіх рослин на ділянці
до площі цієї ділянки (кількість маси листя). За допомогою індек-
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су листової поверхні може оцінюватись і ступінь дефоліації де-
рев. Одержані дані використовують для оцінки світлового режи-
му під наметом лісу з точки зору забезпеченості світлом підросту
лісових порід, що є лімітуючим фактором для природного понов-
лення лісів.

На точках інтенсивного моніторингу відбираються зразки
ґрунту, підстилки вегетативних і репродуктивних органів дерев
(листя (хвої), стовбура (стебла), кори зовнішньої і внутрішньої,
камбію, гілок, річного приросту, плодів, коріння за його різним
діаметром) для з’ясування рівнів забруднення лісових екосистем
екзогенними елементами та розробки засобів раннього розпізна-
вання стресу у лісових порід. Зразки мохів та лишайників відби-
рають цілими, а у грибів відбирають переважно їх плодові тіла, а
у деяких випадках і міцелій. У зразках з верхнього (0-5 см) шару
ґрунту визначають гумус за Тюріним,  рН водної та сольової ви-
тяжки, вміст азоту, фосфору і калію, гідролітичну кислотність,
суму обмінних основ, ємність поглинання, вміст рухомих форм
важких металів. За допомогою ґрунтового бура відбираються зра-
зки ґрунту пошарово до глибини 3 м для визначення його волого-
сті.

Для аналізів структури асиміляційних органів відбираються
зразки від головних лісоутворюючих порід першого класу росту.
У них визначають рН водної витяжки, кількісний вміст азоту, ка-
лію,  фосфору.  В листі (глиці)  аналізують також вміст та склад
пластидних пігментів (хлорофілів А та В, каротиноїдів), а також
кількісний вміст флавоноїдів. Об’єктивна оцінка таких показни-
ків дозволяє отримати інформацію, яка може допомогти в прийн-
ятті рішень у галузі лісової політики і лісогосподарської практи-
ки в умовах постійного зростання антропогенного навантаження
на лісові екосистеми і ризику широкомасштабного поширення
пошкоджень лісів.

Особливої уваги потребує моніторинг зон екологічного лиха,
до яких відносяться ліси, забруднені радіонуклідами після аварії
на Чорнобильській АЕС. Завданням довгострокового радіоеколо-
гічного моніторингу лісових формацій є вивчення міграції радіо-
нуклідів у лісових біогеоценозах і динаміки питомої активності
та перерозподілу валового запасу радіонуклідів між компонента-
ми лісових екосистем. Мережа стаціонарних об’єктів радіоеколо-
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гічного моніторингу, закладених Поліською АЛНДС, складається
з 40 об’єктів, на яких вивчається радіоактивне забруднення голо-
вних лісоутворюючих порід українського Полісся (сосни, дуба,
берези, осики, вільхи) у переважаючих типах умов місцезростан-
ня. Крім того, на 30 стаціонарних об’єктах проводяться спосте-
реження за радіоактивним забрудненням дикорослих лісових ягід
– чорниці, брусниці, журавлини, а також дикорослих лікарських
рослин – конвалії звичайної, материнки, наперстянки, брусниці,
багна болотного, крушини ламкої, звіробою звичайного та інших.

На об’єктах радіоекологічного моніторингу за забрудненням
деревних порід щорічні роботи полягають у вимірюванні потуж-
ності експозиційної дози гама-випромінювання, аналізі вертика-
льного розподілу радіонуклідів у ґрунтовому профілі та вивченні
радіоактивного забруднення окремих тканин та органів модель-
них дерев – кори, деревини, гілок, хвої (листя), пагонів поточного
року. Це дає змогу прослідкувати за динамікою накопичення ра-
діонуклідів у господарсько цінних частинах дерев та дати обґрун-
тований прогноз на майбутнє.

Стосовно робіт, які проводяться  на стаціонарах ягідних рос-
лин, то вони також базуються на вивченні поведінки радіонуклі-
дів, але вже в ґрунті. Для визначення щільності радіоактивного
забруднення ґрунту за допомогою спеціального циліндричного
бура беруть зразки з глибини 0-10  см,  які піддаються γ- та β-
спектрометричному аналізу. В подальшому аналізується й дина-
міка накопичення радіонуклідів у надземній фітомасі ягідних ви-
дів і в її господарсько цінній частині – ягодах. Аналогічні роботи
проводяться і на стаціонарах, де вивчається радіоактивне забруд-
нення дикорослої лікарської сировини. В усіх випадках відбира-
ються парні зразки фітомаси і ґрунту.  Це дає можливість обчис-
лити значення показників інтенсивності міграції радіонуклідів у
системі “ґрунт - рослина” – коефіцієнта накопичення та коефіціє-
нта переходу радіонуклідів. Моніторинг лісових екосистем здійс-
нюється також в рамках лісовпорядкування. До основних завдань
лісовпорядкування входять наступні:

· отримання достовірної і різноманітної інформації про лісові
ресурси, стан лісів і динаміку лісового фонду;

· створення і систематичне оновлення інформаційної бази да-
них про лісовий фонд та лісові ресурси;
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· здійснення внутрішньогосподарської організації лісового фонду;
· складання документів інвентаризації та обліку лісів та лісових

карт;
· визначення науково обґрунтованих розмірів і територіального роз-

міщення невиснажливого і раціонального користування лісовими ресур-
сами, заходів по відтворенню, охороні і захисту лісів;

· контроль за реалізацією проектів організації і розвитку лісового го-
сподарства та якістю виконання лісогосподарських заходів.

Періодичність лісовпорядкування при повторному лісо-устрої
складає 10 років, а при неперервному лісоустрої – 20 років. З точки зору
екологічного моніторингу важливою складовою частиною лісоустрою є
отримання інформації про стан, динаміку росту і розвитку лісових наса-
джень. Для одержання такої інформації проводиться таксація лісу. Під
таксацією розуміють лісівничу оцінку, облік лісу за наступними показ-
никами:

· площа земель лісового фонду;
· вік дерев та деревостанів;
· висота ростучих дерев;
· діаметр ростучих дерев;
· запаси деревини;
· річний приріст дерев у висоту, по діаметру, запасу деревини;
· якісна оцінка лісу.

Таксаційні роботи проводять на підготовлених таксаційних виді-
лах. Таксаційний виділ являє собою обмежену ділянку лісу, однорідну за
своїм господарським значенням і таксаційною характеристикою. Інши-
ми словами, таксаційний виділ є матеріальною моделлю окремого типу
лісу. Він відмічається на лісових картах, а площа його залежить від роз-
ряду лісоустрою. Так, в цінних лісових масивах, в захисних лісових на-
садженнях, в лісах зелених зон, прилеглих до населених пунктів, під-
приємств, в рекреаційних і оздоровчих лісах лісоустрій проводять за
найвищим розрядом. В інших категоріях лісів лісоустрій проводять за
першим розрядом. Відповідно до розряду лісоустрою при кількості так-
саційних виділів 1 – площа виділу становить 1,5 га,  при кількості виді-
лів 2 чи 3 їх площа дорівнює відповідно 1,5-5,0 га чи більше 5 га.

8.4. Особливості проведення моніторингу лісових екосистем
Координати мережі полігонів моніторингу розраховують за

спеціальними програмами в УкрНДІЛГА. Місцезнаходження по-
лігонів моніторингу визначається на топографічних мапах. Міс-
цезнаходження центру полігону моніторингу спочатку знаходять
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на топографічній мапі масштабу 1:100 000 або 1:50 000. Потім
визначають його місцезнаходження на плані лісонасадження
(1:25 000). Весь полігон моніторингу повинен знаходитись в од-
ному виділі. Центр полігону повинен бути розташований не бли-
жче 50 м від узлісся. У лісових культурах полігон закладають пі-
сля змикання крон. Якщо не вдається розмістити полігон так, щоб
він відповідав згаданим вимогам, дозволяється з використанням
спіральної палетки змістити центр полігону на відстань не більше
500  м від точки з заданими координатами.  Потім в радіусі 5  м
підбирають дерево першого класу, яке маркується, як центр полі-
гону (на висоті 1,5 м фарбою наноситься смуга шириною 10 см).
Це дерево «прив’язується» до квартального стовпа або іншого
орієнтиру чи до характерних особливостей рельєфу (перетинання
шляхів, канави, мости тощо). Схема прив’язки із вказаним азиму-
том і відстанню до орієнтиру подається у польовому бланку. За-
стосування спіральної палетки зводить до мінімуму
суб’єктивність вибору місцезнаходження полігону (pис.8.1).

Рис. 8.1. Спіральна палетка

Для використання палетки слід сумістити її центр з точкою
(центром полігону) із заданими координатами на мапі, причому
верхня частина палетки повинна вказувати на північ. Якщо в
пункті з координатами вузлу сітки полігон закласти не можна,
треба перейти за спіральним ходом до наступного пункту. Якщо і
цей пункт не відповідає вимогам, слід перейти до третього пунк-
ту і так далі. У випадку, коли в пунктах, що розташовані на лінії
спірального ходу, полігон закласти неможливо, вважається, що
його взагалі неможливо закласти у вузлі мережі із заданими ко-
ординатами.

Полігон моніторингу складається з чотирьох кругових діля-
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нок. Вони закладаються за напрямками сторін світу на відстані 25
м від центру полігону (центрального вісьового дерева) за наступ-
ною схемою:  перша ділянка –  на північ від центру,  друга –  на
схід,  третя –  на південь та четверта –  на захід.  Ділянки нумеру-
ються таким чином: 1-Пн, 2-Сх, 3-Пд, 4-Зх (pис. 8.2).

В центрі кожної ділянки встановлюється діляночний стовп-
чик, затесана сторона якого звернена до центрального дерева. На
стовпчику фарбою вказується: лісництво, квартал, виділ, полігон
моніторингу № (вказується номер полігону), ділянка № (вказу-
ється номер ділянки).

Рис. 8.2. Схема полігона моніторингу

На кожній ділянці обирають 6 найближчих до центру ділян-
ки дерев першого ярусу,  що належать до I–III  класів Крафта1 та
не мають серйозних механічних пошкоджень (наприклад, злама-
ний стовбур,  великі відкриті рани на стовбурі тощо). Дво- та ба-
гатостовбурні дерева можуть бути внесені до обліку, в залежності
від висоти, на якій вони розгалужуються. На кожному полігоні
повинно бути не менше 24  облікових дерев.  Якщо в стиглих та
перестійних насадженнях з великим середнім діаметром не мож-

1 Клас Крафта визначається за ступенем розвитку крони дерева:
I клас     – виключно розвинуті дерева з найкращим ростом і розвитком крони;
II клас    – добре розвинуті дерева з нормальною кроною і добрим ростом;
III клас  – помірно розвинуті дерева, крони близькі до дерев ІІ класу, але слабкіші,

дещо звужені, з частково всихаючими гілками;
IV клас  – заглушені дерева з ослабленим ростом, крони стиснуті з усіх сторін;
V клас   – дерева, крони яких знаходяться під пологом лісу.
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на вибрати необхідну кількість дерев, дозволяється збільшити
відстань між ділянками до 50  м.  Реєструють розташування кож-
ного облікового дерева на ділянці, а саме – азимут (з точністю до
10)  та відстань (з точністю до 10  см)  від центру ділянки.  Якщо
при наступних обстеженнях виявляється, що дерево перейшло з
третього класу Крафта до четвертого, його не потрібно заміняти
на інше, а слід і надалі продовжувати спостереження за його ста-
ном.

Номер полігона складається з унікального номеру вузла ме-
режі спостережень, який визначається з топографічної мапи та
унікального власного номера полігона. Власна нумерація поліго-
нів,  що належать до даного вузла мережі спостережень,  познача-
ється двозначним числом, починаючи з одиниці (01, 02 і т.д.).

Координати полігона являють собою координати вузлу ме-
режі спостережень. Вони записуються до картки спостережень у
вигляді прямокутних координат за системою Гаусса-Крюгера:

X – широта, Y – довгота.
Перш, ніж проводити спостереження на полігоні, необхідно

розробити спеціальні відомості та заповнити уніфіковані бланки.
Спостереження за станом дерев засновані перш за все на даних
вимірювань морфологічних параметрів дерева. Ці дані дають від-
повідь на питання про реакцію рослин на зміни в екологічному
середовищі. Периметри облікових дерев вимірюються один раз
на чотири роки на висоті 1,3 м з найвищого положення біля дере-
ва. У дерев із потовщенням внизу стовбура периметр вимірюєть-
ся на висоті 0,5 м над різко вираженою випуклістю чи звуженою
частиною стовбура, якщо висота, на якій він звужується, переви-
щує 0,8 м.

Розгалужені дерева потребують особливої уваги. Розгалу-
ження стовбура можна оцінювати тільки тоді, коли другорядний
стовбур складає не менш 1/3 діаметру головного та розгалужу-
ється від нього під кутом не більше, ніж 45 градусів.

Бал плодоношення облікових дерев визначають на пробній
ділянці окомірно за шкалою, наведеною в табл. 8.3. Оцінка стану
крон облікових дерев проводиться за наступними показниками.
Ступінь дефоліації, % – величина, що характеризує загальну не-
стачу листяної маси дерева. Вона поєднує реальні передчасні
втрати листя внаслідок впливу певних несприятливих умов або
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дії факторів дефоліації (наприклад, об’їдання комахами) та опо-
середковані втрати через недорозвинення деякої кількості лист-
кової маси, яка була б в нормальних умовах. Класичним прикла-
дом недорозвинення є утворення дрібного листя, розмір якого
менший за нормальний. Такий тип нестачі листової маси дуже
часто трапляється, наприклад, у дуба та бука. Її вважають резуль-
татом пошкодження та враховують в оцінці дефоліації.

Таблиця 8.3
Шкала окомірної оцінки плодоношення дорослого дерева

Плодоношення
Бал Градації Характер розміщення на дереві плодів (шишок)

0 Відсутнє Шишки (плоди) на дереві відсутні, їх неможливо ви-
явити навіть за допомогою бінокля.

1 Дуже
слабке

Поодинокі шишки (плоди) на окремих гілках у верхній
і середній частинах крони, переважно з південного
боку; в ялини, ялиці – шишки переважно у верхній
частині крони.

2 Слабке

Небагато шишок (плодів) на невеликій кількості гілок,
переважно у верхній та середній частинах крони, особ-
ливо з південного боку; в ялини, ялиці - поодинокі
шишки в середній частині крони.

3 Середнє

Середня кількість шишок (плодів), що ростуть рівномі-
рно або групами на багатьох гілках у верхній і середній
частинах крони, особливо з південного боку; в ялини,
ялиці – небагато шишок в середній частині крони

4 Рясне

Багато шишок на більшості гілок у верхній і середній
частинах крони; у листяних деревних порід плоди
майже по всій кроні, особливо з південного боку; в
ялини, ялиці – особливо багато шишок у верхній час-
тині крони, де вони іноді розміщені групами (у ялини –
по 5-10 штук) на однорічних гілках; в середній частині
крони шишок порівняно небагато.

5 Дуже
рясне

Дуже багато шишок на всіх гілках у верхній і середній
частинах крони; у листяних деревних порід дуже бага-
то плодів по всій кроні, особливо з південного боку; в
ялини, ялиці – більше всього шишок у верхній частині
крони, де вони розміщені групами (у ялини – по 10-15
штук, особливо під верхівкою крони); багато шишок в
середній частині крони.

Дефоліацію слід розглядати як результат ненормальної, пе-
редчасної втрати листя. До неї призводять різні фактори, багато з
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яких можуть діяти одночасно (несприятливі кліматичні умови -
посухи, заморозки; зміни рівня ґрунтових вод, пожежі, сонячний
«шок» в умовах зрідження насадження, нестача поживних елеме-
нтів, хвороби, пошкодження комахами, забруднення повітря або
ґрунту). Для оцінки ступеня дефоліації лісових насаджень засто-
совують наступну шкалу (табл. 8.4)

Таблиця 8.4

Шкала оцінки ступеня дефоліації деревних
Класи Відсоток втрат хвої (листя)

0
1
2
3
4

<10
11-25
26-60
61-99
100

Щільність крони (%) – це величина, що характеризує розви-
неність та повноту крони дерева. Вона вказує на відносну кіль-
кість структурних елементів (стовбур, гілки, листя, квіти, шишки,
плоди тощо), що заважають проходженню крізь крону сонячного
світла.  Якщо за оцінки дефоліації враховується лише листя,  ви-
значення щільності потребує врахування всіх структурних елеме-
нтів крони. Кожній породі притаманні певні, типові значення
щільності крони, які визначаються особливостями гілкування,
розмірами листя/глиці тощо. Щільність крони залежить від хара-
ктеристик умов місцезростання, генетичних особливостей дерев,
густоти та зімкненості насадження, ступеня пошкодженості дерев
тощо. Щільність крони дерева вказує на його потенційну життє-
здатність, уразливість до дії несприятливих факторів та можливо-
сті щодо приросту у майбутньому. Деревам з розрідженими кро-
нами, як правило, притаманний уповільнений ріст.

Дехромація (%)  –  це величина,  що вказує на відносну кіль-
кість листя/хвої, колір якого/якої відхиляється від нормальної
розцвітки живого листя/хвої даного виду дерева. Дехромація – це
ненормальна, передчасна зміна кольору. Тому дуже важливо оці-
нювати цей показник раніше, ніж починаються природні процеси
пожовтіння або побуріння листя восени. Сухе листя/хвоя, напри-
клад, на зламаних гілках, не враховується. Дехромація є резуль-
татом розпаду або змін пігментів листя/хвої. В будь-якому випад-
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ку такі зміни впливають на рівень фотосинтетичної активності, та
відповідно, на приріст дерева. Дехромація може бути спричинена
різними факторами, а саме: впливом забруднювачів повітря (ха-
рактерний наліт на листі бука під впливом озону і т. ін.), неста-
чею або надлишковим надходженням поживних елементів (на-
приклад, нестача магнію), пошкодженням комахами, захворю-
ваннями, посухою, заморозками, старінням листя/хвої тощо. Для
оцінки ступеня дехромації лісових насаджень застосовують на-
ступну шкалу (табл. 8.5)

Таблиця 8.5

Шкала оцінки ступеня дефоліації деревних насаджень
Класи Відсоток дехромації хвої (листя)

0
1
2
3
4

<10
11-25
26-60
61-99
100

Відносна висота крони (%) – це величина, що є співвідно-
шенням довжини живої крони та загальної висоти дерева. Вона
вказує на частку загальної висоти дерева, яка забезпечує форму-
вання та підтримку живої крони. Відносна висота – важливий до-
поміжний показник, від величини якого залежить, наприклад,
значення щільності крони. Величина відносної висоти крони,
окрім специфічних для кожної деревної породи особливостей
відмирання нижніх гілок, визначається, понад усе, умовами осві-
тлення в насадженні,  які змінюються в залежності від його віку,
густоти та зімкненості.

Для оцінки дефоліації та щільності крони, необхідно
обов’язково визначити границі крони, що підлягає оцінці. Для
цього чітко визначаються такі поняття як жива гілка,  верхівка
крони та основа крони.

Жива гілка –  будь-який здерев’янілий пагін з живим листям,
діаметр якого у місцях з’єднання зі стовбуром перевищує 2,5 см.
Верхівка крони – найвища точка дерева.

Основа крони – нижня границя її живої частини.
Значення різних частин крони для оцінки дефоліації дерева

не є однаковим. У внутрішніх та нижніх частинах втрати листя
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відбуваються внаслідок нестачі світла, що є цілком нормальним
процесом. Тому в процесі оцінки дефоліації більшу увагу слід
приділяти стану периферійних частин крони. Спеціально для
врахування фактора затінення нижніх частин крони оцінка дефо-
ліації розділяється. Окремо оцінюються дефоліація всієї крони та
її верхньої третини. Оцінки дефоліації верхньої третини крони
можуть бути використані, якщо в процесі аналізу даних виникає
потреба мінімізувати вплив затінення та конкурентних відносин в
насадженні.

Висота крони в % (відносна висота крони) визначається за
допомогою спеціальної шкали, що наведена в еталонній карточці.
Для її використання необхідно сумістити шкалу «0» з живою вер-
хівкою дерева, а шкалу «99» – з його основою. Потім слід спрое-
ктувати на шкалу основу живої крони. Цифра, що вказана на
шкалі, і буде означати відносну висоту крони. Якщо проекція ос-
нови крони буде між двома значеннями шкали, слід округлити
цифру до 5%.

Дефоліація кожного окремого дерева визначається візуально
у порівнянні з еталоном, який являє собою повністю вкрите лис-
тям дерево. Основні вимоги, яким повинен відповідати еталон, –
це стабільність у просторі та часі. В програмі моніторингу лісів
першого рівня інтенсивності еталоном є фотографії дерев з різ-
ним рівнем дефоліації. Одні і ті самі фотографії використовують-
ся на всій території країни, тобто можливі регіональні відміни у
значеннях дефоліації, які можна вважати нормальними, визнача-
ються в процесі аналізу зібраних за єдиною методикою даних.

Дефоліація визначається з точністю до 5% для всієї крони, та
окремо – для верхньої третини крони. Дерева, у яких дефоліація
відсутня, отримують значення 0%. Якщо дефоліація крони дерева
потрапляє до інтервалу > 0 - 5%, значення дефоліації реєструють
як 5% і т.  ін.  Дерева,  дефоліація яких перевищує 95%, але не до-
рівнює 100%, отримують значення 99%. Свіжий сухостій реєст-
рують із значенням дефоліації 100%.

Дехромація (%) – оцінюють відсоток листя (хвої), що втрати-
ли природній колір і її оцінюють з точністю до 5%. Щільність
крони (%) оцінюється за допомогою спеціальної еталонної картки
(pис. 8.3).



228

Рис. 8.3. Еталони для визначення щільності крони

За допомогою малюнків щільність крони визначається з точ-
ністю до 5%. При цьому від визначеною за карткою щільності
віднімають відсоток просвітів у контурі крони, які не заповнені
листям, стовбуром та гілками.

В процесі проведення моніторингу лісових формацій прово-
дять також оцінку надґрунтового рослинного покриву. Для кож-
ної підділянки визначають загальне покриття трав’янистою рос-
линністю. Спочатку окомірно визначається площа, яка вкрита
трав’янистими рослинами, по відношенню до загальної площі
підділянки. Коли підділянка повністю вкрита трав’янистим по-
кривом, то загальне проективне покриття записують як 100%.
Потім загальне проективне покриття приймають за 100% і визна-
чають відсоток для кожного виду трав’янистої рослинності. Оці-
нка виконується з точністю до 5%,  якщо покриття даного виду
рослин становить більше 10%, та з точністю до 1%, якщо покрит-
тя менше 10%.

Аналіз даних моніторингу лісових формацій
Дані моніторингу лісових екосистем дають змогу відслідко-

вувати зміни площ лісового фонду. За результатами екологічного
моніторингу проводяться лісовпорядкувальні роботи, уточню-
ються мапи лісу (як розроблені для конкретного лісгоспу, так і
генералізовані на територію лісового фонду регіону). На цих ма-
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пах вказані лісові квартали, а пояснювальна записка до кожного
кварталу містить дані про стан деревостою,  площі типів лісу та
типів лісорослинних умов, характеристику санітарного стану.
Прикладом використання даних моніторингу для спостереження
за динамікою лісових площ слугують мапи, розроблені на підста-
ві архівних матеріалів.  Переважна площа земель лісового фонду
за відомчою підпорядкованістю належить Держкомлісгоспу
України. Другим за значимістю лісокористувачем є Мінагрополі-
тики (табл. 8.8).

Таблиця 8.8

Характеристика лісів, що перебувають у користуванні
 держлісгоспів та сільськогосподарських підприємств

різних форм власності
Ліси, що перебувають

 у користуванніОсновні показники Держкомлісгос-
пу

Мінагрополіти-
ки

Загальна площа земель лісового
фонду, тис. га 7114,9 2847,9

Вкриті лісовою рослинністю,
 тис. га 6086,1 2696,9

Загальний запас деревини,
 млн. м3 1283,48 336,45

Середній запас деревини на 1 га
вкритих лісовою рослинністю
земель, м3/га

211 125

Середній запас деревини на 1 га
стиглих і перестійних насаджень,
м3/га

267 129

Дані моніторингу лісових екосистем дозволяють управляти
веденням лісового господарства в напрямку збереження і відтво-
рення лісового фонду та раціонального його використання.

Дані моніторингу свідчать, що площа земель лісового фонду
сільськогосподарських підприємств є досить значною і складає
до 40% у порівнянні з площею земель лісового фонду державних
лісгоспів, або 26,4% від площі земель лісового фонду країни. Се-
редній запас деревостанів на 1 га вкритих лісовою рослинністю
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земель агролісгоспів та інших правонаступників колишніх КСП
на 40% нижчий, ніж в лісах держлісгоспів, а питомий запас стов-
бурової деревини на 1 га в стиглих і перестійних насадженнях
нижчий на 57% порівняно з таким в лісах державних лісгоспів.

8.5. Моніторинг тваринного світу
Ліси, навіть у межах окремого масиву, відрізняються певною

неоднорідністю. Така неоднорідність створює і неоднакові еколо-
гічні умови для існування певних видів звірів та птахів на окре-
мих ділянках, що заселяються окремими видами. Такі однорідні
ділянки лісу або іншого ландшафту іменують біотопами. Схожі
біотопи об’єднуються в групи, які майже відповідають типам лісу.
Усі біотопи будь-якого лісового масиву та прилеглих до нього тери-
торій утворюють єдину систему. При плануванні та проведенні
лісогосподарських заходів потрібно враховувати екологічні ви-
моги тих чи інших видів тварин,  які заселяють певну групу біо-
топів. До корінних представників фауни лісів України відносять
козулю, благородного оленя, лося та кабана. Саме ці види тварин
здатні суттєво впливати на стан лісових насаджень. Тому їх
щільність потрібно регламентувати, щоб не допускати негативно-
го впливу на ліс.

У лісових угіддях також живуть лисиця, єнотовидна собака, лі-
сова куниця, борсук і дуже рідко – бобер та вовк, а з птахів – тетерів,
рябчик, вальдшнеп. Лісова рослинність перш за все є кормовою ба-
зою для диких тварин. У різні пори року тварини поїдають певну її
частину. Так, парнокопитні в зимовий період стають переважно де-
ревоїдними, тобто харчуються пагонами дерев та кущів, а в літній –
поїдають й іншу рослинність. Олені ранньою весною поїдають па-
гони, бруньки, кору дерев, кущів, суху траву, а влітку харчуються
листям, молодими пагонами та трав’яною рослинністю, включаючи
і сільськогосподарські культури. Восени в раціон цих тварин вхо-
дять також жолуді, ягоди й деякі гриби.

Кормова цінність мисливських угідь визначається кількістю та
якістю кормів для певного виду тварин. Залежно від цього угіддя
може утримувати певну кількість тварин. Якщо основного корму
виявляється мало, то через недоїдання може проявлятися дегенера-
ція, з’являється більше ушкоджень лісовим насадженням, сільсько-
господарським угіддям. Особливо це відноситься до соснових лісів
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на бідних ґрунтах. У таких випадках виникає необхідність в біотех-
нічних заходах, спрямованих на підгодівлю тварин, особливо в зи-
мовий період.

Покращення  кормових умов місць існування багатьох тварин
сприяє різкому збільшенню їх чисельності. Створення надійної кор-
мової бази запобігає далеким міграціям (які часто призводять до за-
гибелі) тварин, зміцнює їх стійкість до різних захворювань. Кормові
ресурси тварин можуть бути значно збагачені шляхом проведення
таких біотехнічних заходів: висаджування кормових рослин для по-
кращання живлення рослиноїдних тварин; внесення добрив і обро-
біток ґрунту на ділянках з кормовими рослинами; збільшення чисе-
льності різних тварин, які є їжею для корисних хижаків; підгодівля
корисних тварин у період нестачі природних кормів; забезпечення
тварин необхідними мікроелементами та вітамінами.

Ліс для диких тварин є основним місцем  їх укриття. Він ви-
ступає могутнім фактором мікроклімату, захищаючи тварин від
вітру,  дощу,  сонця,  а взимку –  від надмірно низьких температур
повітря. Він, також, забезпечує тваринам безпеку, що позитивно
впливає на нервову систему,  а також на нормальний хід фізіоло-
гічних процесів. Постійна нервова напруга негативно впливає на
здоров’я тварин, їх потомство. Місцем укриття тварин є підлісок,
підріст та живий надґрунтовий покрив із трав’яних рослин. В ці-
лому дикі копитні в лісі ведуть себе спокійніше, ніж на відкрито-
му просторі.

Складовою ресурсів тваринного світу є також живі водні ре-
сурси – це сукупність водних організмів, життя яких немож-
ливе без перебування (знаходження) у воді. До них належать:
прісноводні, морські, анадромні риби, круглороті, морські ссав-
ці, ракоподібні, голошкірі, водорості, вищі водні рослини та ін-
ші.

Мисливське господарство
Мисливське господарство тісно пов’язане з лісовим госпо-

дарством, оскільки тварини в лісі знаходять надійні захисні умови,
великі запаси їжі, в порівнянні з ландшафтами відкритого простору.
Ліс забезпечує тварин більш повним, ніж у відкритих ландшафтах,
середовищем перебування. Як побічний вид користування лісом,
мисливське господарство знаходиться в тісному контакті з лісовим
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господарством, бо те і друге виконують функції, що спрямовані на
збереження фауни, на її стан тощо. Біоценотична сутність лісу вклю-
чає в себе діалектичний взаємозв’язок усіх компонентів, у тому числі
і тваринного світу.

Для планового, науково обґрунтованого використання мислив-
ських ресурсів створюють спеціалізовані господарства. В системі
Державного комітету лісового господарства України за станом на
1998 рік діє 41 державне мисливське господарство та 39 державних
лісомисливських господарств. Раціональне ведення мисливського
господарства потребує аналізу річного обороту популяції тварин.
Підтримка біологічної повноцінності, високої продуктивності та
стійкості популяції зберігається лише у разі науково обґрунтованої
експлуатації поголів’я певного виду.

В 1991-1995 рр. зменшення чисельності відмічено для попу-
ляцій лося, оленів, дикої свині. Стабільною залишається чисель-
ність козулі,  зростає чисельність видів,  які знаходяться під охо-
роною (зубр, бобер, норка) та деяких інших (ондатра, куниця, ли-
сиця, заєць). Серед пернатих поступово зменшується чисельність
глухаря,  зростає –  куріпки,  гусей,  качок.  Перше та друге
пов’язане з трансформацією біотопів, скороченням масштабів
застосування пестицидів.

Кількісний склад мисливської фауни змінюється по регіонах.
Найбільша популяція лося – в Поліссі та Лісостепу; козуля і дика
свиня поширені по всіх регіонах, але в Степу та в Криму їх чисе-
льність дещо зменшується; чисельність зайця і лисиці від Полісся
і Карпат до Степу збільшується, оскільки тут наявні найкращі
умови для їх існування. Основне поголів’я ондатри зосереджене в
басейнах Дніпра, Південного Бугу, Дністра, Дунаю; бобра – в Жи-
томирській, Сумській, Київській, Рівненській областях. Вовк по-
ширений в Поліссі та  Карпатах, ведмідь – в Карпатах, байбак – в
Степу (Харківська та Луганська області), сіра куріпка – в Лісосте-
пу і Степу, інші куроподібні – в Поліссі і в Карпатах, гусеподібні
– в басейнах річок та на водоймах штучного походження.

Пропускна можливість мисливського господарства
Під пропускною можливістю мисливського господарства ро-

зуміють кількість мисливських днів за рік, що надаються мислив-
цям для проведення полювання в угіддях цього господарства без
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шкоди для ресурсів мисливських тварин. Пропускна можливість
залежить від ємності мисливських угідь, чисельності в них мис-
ливських тварин і темпів приросту їхньої популяції. Безпосеред-
ньо пропускна можливість визначається нормами відстрілу мис-
ливських тварин та птахів у конкретній ситуації. Планова пропу-
скна можливість розраховується на основі обліку чисельності ми-
сливських тварин та річних норм їхнього відстрілу, а також інди-
відуальних норм добування тварин:

 П = ∑Сn /Нn = С1 /Н1+.. .+Cn /Нn (8.3)
де П – планова річна пропускна можливість, “мисливце-

днів”; Сn – кількість дичини за видами мисливських тварин,
(яку планують відстріляти за сезон; Нn – сумарна індивідуальна
щоденна норма відстрілу на одного мисливця за кожним із дозво-
лених до відстрілу видів мисливських тварин.

Для розрахунків приймають такі норми відстрілу: лось, олень,
козуля, кабан – 0,1 шт.; заєць – 1 шт. Оскільки далеко не кожен мис-
ливець виконує норму, то фактична пропускна можливість господар-
ства приблизно вдвічі більша за планову.

Полювання – це дії людини, спрямовані на вистежування, пере-
слідування з метою добування (відстріл, відлов) мисливських тварин,
що перебувають у стані природної волі або утримуються в напівві-
льних умовах.

Полювання здійснюватися у такі способи: індивідуальне; колек-
тивне та облавне  (полювання з нагоничами). Під час колективного
полювання ліцензія гаситься незалежно від того,  відстрілюється чи
не відстрілюється тварина (лось, кабан, козуля). Строки полювання:

· на птахів – з 2-ої суботи серпня до 30 листопада включно;
· на хутрових звірів – з 2-ої суботи листопада до 4-ї неділі січня

включно;
· на козуль, оленів, лосів – з 1.09 до 30.11;
· на кабанів, ведмедів – з 1.10 до 31.12;
· на ондатру – з 1.11 до 28.02.
Державним комітетом лісового господарства за згодою Мініс-

терства охорони навколишнього природного середовища строки по-
лювання можуть коригуватися на термін до одного місяця. Полю-
вання може здійснюватися з використанням мисливської вогнепаль-
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ної зброї, собак мисливських порід та інших ловчих звірів і птахів,
сіток і пасток для відлову тварин у живому вигляді,  пахучих не-
отруйних приманок та вишок. Впродовж усього періоду експлуатації
мисливської фауни полювання у ділянках, відведених для репродук-
ції поголів’я, повинно бути заборонене (за винятком відстрілу хижа-
ків).

Плануючи полювання, необхідно враховувати те, що одночасне
полювання на всій території господарства негативно впливає на зага-
льну чисельність фауни і спричиняє її міграцію за межі господарства.
Тому полювання повинно проводитись одночасно не більш як на 60-
70% території експлуатаційного фонду з тим, щоб налякані тварини
могли спокійно укритися на незайнятих ділянках.

Нормування відстрілу диких тварин
Редукційний (експлуатаційний) відстріл передбачає скорочення

чисельності тварин. У інтересах селекції потрібно вибирати гірші
тварини, залишаючи найбільш перспективні. Планування відстрілу
ґрунтується на даних динаміки чисельності тварин, річному прирос-
ті, смертності, статевій та віковій структурі, що зумовлює підтриму-
вання життєстійкості і продуктивності популяції на оптимальному
рівні. Планування проводиться на основі розрахунку за відповідними
нормативами росту чисельності поголів’я основних видів мисливсь-
ких тварин за роками та за ревізійний період у цілому. При цьому
враховується: участь самиць у розмноженні, народжуваність молод-
няку на одну самицю, загибель тварин (у т. ч. молодняку) у зимовий
період. Нормативні дані коригуються даними обліків, оскільки дані
річних приростів дещо умовні, адже продуктивність будь-якого зоо-
комплексу чи популяції прямо корелює з рівнем впливу ряду факто-
рів, серед яких провідну роль відіграють антропогенні та метеороло-
гічні.  Останні є нерегульованими,  і тому їх необхідно щорічно вра-
ховувати під час планування відстрілу та відлову. Будь-який вид ви-
лучення тварин має проводитися за обґрунтованим планом, що зумо-
влює підтримування життєстійкості і продуктивності популяції на
оптимальному рівні, тобто на рівні господарсько допустимої щільно-
сті.  У зв’язку з цим,  а також через необхідність суворого регулю-
вання експлуатації поголів’я диких тварин, крім оптимальної
щільності було запроваджене поняття мінімальної щільності мис-
ливських тварин на 1000 га угідь. Мінімальна щільність – це така
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щільність,  яка дозволяє почати експлуатацію поголів‘я в мініма-
льних розмірах.

Наведені у табл. 8.9. рекомендовані допустимі норми від-
стрілу окремих видів мисливської фауни застосовуються залежно
від чисельності тварин у мисливських угіддях. Якщо щільність
тварин поступається мінімальній, проводиться лише селекційний
відстріл. У випадку, коли фактична чисельність мисливської фау-
ни перевищує оптимальну, користувачі мисливських угідь само-
стійно вирішують, утримувати їм таку кількість мисливських
тварин за рахунок інтенсифікації біотехнічних заходів чи інтен-
сивно експлуатувати поголів’я і підтримувати фактичну чисель-
ність на рівні оптимальної щільності.

Розрахунок поголів’я мисливських тварин провадиться для
господарства в цілому,  а також за окремими лісництвами та об-
ходами. Ці дані необхідні, зокрема, для планування оптимальної
кількості полювань у мисливському господарстві. Для профілак-
тики різних захворювань у диких тварин проводять відстрілюван-
ня дуже хворих і сильно травмованих особин, прибирають трупи
загиблих тварин і гній у місцях скупчення копитних біля годівниць і
під наметами, очищують місця водопою. З кормом тваринам дають
різні запобіжні вакцини, глистогінні препарати.

Таблиця 8.9

Мінімальна щільність та допустимі норм відстрілу диких тварин
(Поліська лісомисливська область)

Види тварин Мінімальна щільність
на 1000 га угідь

Допустимі норми
 відстрілу, %

Лось 2 10
Олень 4 10
Козуля 9 10
Кабан 3 20
Заєць 15 15
Качка 50 20
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8.6. Законодавча база з питань охорони рослинного
і тваринного світу в Україні

З огляду на значення рослинного і тваринного світу для
людини, особливої актуальності в сучасних екологічних умовах
набувають питання їх охорони, відтворення та раціонального
використання. З цією метою в Україні розробляються системи
організаційно-господарських, біологічних, культурно-виховних
та інших заходів.  Велике значення в зазначеній системі заходів
має природоохоронне законодавство.

Необхідність охорони тварин і рослин, поряд з охороною
атмосфери, земних надр і вод відображена перш за все у цілому
ряді документів з міжнародного співробітництва: Конвенції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебу-
вають під загрозою зникнення (1973), Всесвітній стратегії охо-
рони природи (1978), Червоній книзі Міжнародного Союзу
охорони природи та природних ресурсів (МСОП), Європейсь-
кому Червоному списку тварин, що знаходяться під загрозою
зникнення у світовому масштабі (1991), у Червоних книгах
окремих країн.

Україною ратифіковано кілька міжнародних конвенцій,
спрямованих на збереження різних складових тваринного світу.
Міжнародні угоди покликані посилити ефективність націона-
льних природоохоронних заходів, спрямовуючи їх у міжнарод-
ний контекст. Популяції більшості європейських видів звірів і
птахів існують на території багатьох держав, а на певних етапах
свого річного життєвого циклу вони перетинають політичні ко-
рдони.

Конвенція про охорону біологічного різноманіття, прийня-
та 05.06.1992 року, має за ціль збереження біологічного різно-
маніття, стале використання його компонентів і справедливий
та рівноправний розподіл вигод, отриманих від використання
генетичних ресурсів. Вона набула чинності 29.12.1993 р. і була
ратифікована Україною 29.11.1994 р.

Охоплюючи практично всі аспекти охорони та сталого ви-
користання біологічних ресурсів, Конвенція є важливим рамко-
вим документом для природоохоронної діяльності на регіона-
льному і національному рівнях. Ефективна охорона біологічно-
го різноманіття потребує планів і стратегій управління для реа-
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білітації та відновлення деградованих екосистем і видів, що пе-
ребувають під загрозою зникнення. Конвенція також передба-
чає попередження інтродукції, контроль за поширенням і вико-
ріненням чужорідних видів, котрі загрожують екосистемам,
біотопам і видам, та закликає до запровадження ефективної си-
стеми оцінки впливу на навколишнє середовище.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі, прийнята в Берні 19 вересня 1979
року на Третій європейській конференції з питань охорони до-
вкілля. Документ набув чинності 1 червня 1982 року і був рати-
фікований Україною 29.10. 1996 р. Станом на 28 липня 2006 року
понад 40 європейських та африканських держав, а також Євро-
пейський Союз є сторонами Конвенції. Низка інших країн, у тому
числі Алжир, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Сан-Марино і Ро-
сія беруть участь у засіданнях її Постійного комітету як спостері-
гачі. Сторони Конвенції зобов’язалися охороняти середовища
існування видів дикої флори та фауни, зосереджуючи особливу
увагу на збереженні видів дикої флори і фауни.

Особливим нормативним актом про стан тварин, які опинили-
ся під загрозою зникнення – це Червона книга України,  яка має
статус офіційного документу. Ці тварини підлягають особливій
охороні, і тому виявлення місць їхнього перебування належить до
головних завдань природоохоронних організацій. Забезпечення
існування видів, які занесені до Червоної книги України, здійсню-
ється шляхом створення заповідних об’єктів на територіях їхнього
перебування та завдяки розведенню цих видів у спеціальних умо-
вах, зокрема в зоопарках та розплідниках.

Відповідно до Положення про Червону книгу України рідкісні
види тварин розділені на кілька категорій:

· зниклі – види, про які після неодноразових пошуків, прове-
дених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих
місцях поширення, відсутня будь-яка інформація відносно їхнього
існування в дикій природі;

· зникаючі – види, які знаходяться під загрозою зникнення,
збереження яких є малоймовірним в разі продовження згубної дії
чинників, що впливають на їхній стан;

· вразливі – види, які у найближчому майбутньому можуть бу-
ти віднесені до категорії “зникаючі” в разі продовження згубної дії
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чинників, що впливають на їхній стан;
· рідкісні – види, популяції яких невеликі, але які в даний час

не належать до категорії “зникаючі ” або “вразливі ”, хоча їм та-
кож загрожує небезпека;

· невизначені  види, про які відомо, що вони могли б належати
до категорій “зникаючі”, “вразливі ” або “рідкісні ”, однак досто-
вірна інформація, яка б дозволила визначити, до якої із зазначених
категорій вони відносяться, відсутня;

· недостатньо відомі –  види,  які можна було б віднести до
однієї з вищезазначених категорій,  однак,  у зв’язку з відсутністю
повної достовірної інформації, питання залишається нез’ясованим;

· відновлені – види, популяції яких завдяки вжитим заходам
щодо їх охорони не викликають стурбованості, однак не підляга-
ють використанню і вимагають постійного контролю.

Перше видання Червоної книги Української РСР (1980 р.) мі-
стило 85 видів (підвидів) тварин: ссавці – 29; птахи – 28; плазуни
– 6; земноводні – 4; комахи – 18. До другого видання Червоної
книги України, яке було опубліковане в 1994 р., увійшли 382 види
(підвиди) тварин, у тому числі 41 вид ссавців, 67 – птахів, 8 – пла-
зунів, 5 – земноводних, 173 – комах та ін.

Для ефективної організації охорони і захисту видового різно-
маніття, угруповань, рослинних та тваринних ресурсів, їх раціона-
льного використання, відтворення, здійснення систематичного
контролю за якісними і кількісними їх змінами та забезпечення
зацікавлених органів державної виконавчої влади, всіх користува-
чів ресурсів відомостями про стан біологічних ресурсів на терито-
рії України створюють спеціальні кадастри. Вони містять систему
відомостей і документів про якісний і кількісний стан тварин, ро-
слин та грибів, поділ рослинного та тваринного світу і наявних
ресурсів за таксономічними групами, віднесення до категорій ви-
користання чи охорони, а також інші дані, необхідні для невисна-
жливого використання та охорони рослинного і тваринного світу
України.

Державний кадастр рослинного та тваринного світу ведеться
державними органами Міністерства охорони навколишнього при-
родного середовища та науковими установами на основі матеріа-
лів інвентаризації, обстежень і первинного обліку видового скла-
ду,  угруповань та ресурсів за єдиною для України системою за
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кошти державного бюджету. Порядок його ведення встановлю-
ється Кабінетом Міністрів України. Державний кадастр публіку-
ється один раз на п’ять років за кошти державного бюджету.  Об-
ласні облікові переліки чи кадастри періодично публікуються за
рахунок місцевих коштів. Головною науковою установою, відпо-
відальною за наукову достовірність щодо зведених даних держав-
ного кадастру та самого кадастру рослинного світу і фіторесурсів,
є Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а щодо ка-
дастру тваринного світу та зооресурсів – Інститут зоології ім. І.І.
Шмальгаузена НАН України.

?   Контрольні запитання і вправи для самоперевірки:
1. Які мета і завдання моніторингу лісових екосистем?
2. Назвіть рівні моніторингу лісових екосистем та дайте їх коро-
тку характеристику.
3. Які основні завдання радіаційного моніторингу лісових екоси-
стем?
4. Що передбачає проведення екстенсивних спостережень за
станом лісових формацій?
5. Що передбачає проведення інтенсивних спостережень за ста-
ном лісових формацій?
6. Як закладається ділянка моніторингу?
7. Як реєструють розташування облікових дерев?
8. Які основні показники реєструються в польовому бланку мо-
ніторингу?
9. Які основні показники спостережень за станом лісів та їх зна-
чення?
10.Як вимірюють периметр облікових дерев?
11. За якими показникам проводиться оцінка стану крон обліко-
вих дерев?
12. Яким чином здійснюється  аналіз даних моніторингу лісових
формацій?
13. Охарактеризуйте тваринний світ України.
14. Який зв’язок мисливського господарства з  лісовим господар-
ством?
15. За якими критеріями  розраховується планова пропускна мо-
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жливість  добування тварин?
16. Наведіть строки полювання та рекомендовані допустимі норми
відстрілу окремих видів диких тварин?
17.  На чому базується законодавча база з питань охорони рос-
линного і тваринного світу в Україні?
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Абіотичні фактори середовища – компоненти та явища
неживої неорганічної природи, які прямо чи опосередковано
діють на живі організми (температура, тиск, вологість, хімічний
склад води, повітря, грунту; освітленість тощо).

Абразія (лат. abrasio – зшкрябування) – руйнування берегів
морів, озер, водосховищ під впливом вітрових хвиль.

Автотрофи (грец. Autos – сам і trophe – їжа) – живі органі-
зми, здатні утворювати органічні речовини з неорганічних за
допомогою сонячної енергії (фотосинтез) або енергії хімічних
процесів (хемосинтез) – елені рослини тощо.

Адаптація – пристосування організмів до умов існування,
що виробляються в процесі еволюції.

Акліматизація – процес пристосування тваринних і рос-
линних організмів до умов існування, що зазвичай пов’язаний зі
штучним або природним розселенням їх поза межами історич-
них ареалів.

Амплітуда коливання гідрологічних характеристик – рі-
зниця між найбільшими і найменшими величинами будь-якого
гідрологічного явища.

Аналіз (грец. analysis – розкладання) – метод дослідження,
при якому об’єкт дослідження (предмет, явище, процес) розгля-
дається як система, що поділяється на складові елементи для
вивчення кожного із них окремо і виявлення їх ролі та місця в
системі і, таким чином, структури системи; дослідження складу,
структури і фізико-хімічних властивостей речовини; досліджен-
ня параметрів процесів.

Аналіз водних ресурсів – аналіз гідрологічних і метереоло-
гічних даних по одному або кількох річкових басейнах, що здій-
снюється для визначення чи прогнозування водовіддачі або за-

СЛОВНИК ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
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гального стоку з басейну (басейнів) від випадання снігу, дощо-
вих опадів і підземних вод для планування та експлуатації водо-
господарських об’єктів у басейні (басейнах).

Аналіз гідрологічний – дослідження закономірностей фо-
рмування і розвитку гідрологічних процесів та явищ на підставі
врахування гідрометереологічних факторів, рельєфу місцевості,
геологічних умов, закономірностей стікання води у межах водо-
збору, що розглядається, та інших природних умов, які визна-
чають.

Аналіз гранулометричний – аналіз, при якому визнача-
ються розміри і кількісне співвідношення часток, що утворюють
грунт (річкові наноси).

Аналіз кількісний –  аналіз речовин,  метою якого є вияв-
лення  у пробі кількості тих чи інших хімічних елементів, йонів,
структур та ін.

Аналіз якісний – аналіз речовини, метою якого є визна-
чення наявності у пробі тих чи інших хімічних елементів, струк-
тур шляхом ідентифікації атомів, йонів, молекул, радикалів то-
що.

Аналізатор – прилад для визначення фізико-хімічних влас-
тивостей, вмісту і структури твердих, рідких та газоподібних
речовин.

Анемометр (грец. anemos – вітер і metron – міра) – прилад
для визначення швидкості чи сили вітру, газових і рідинних по-
токів за тиском на рухому частину приладу (анемометричну ве-
ртушку) або манометричним способом (за різницею динамічно-
го й статичного тиску вітрового потоку).

Антициклон (грец. anti сyklon – той, що обертається) –
область відносно високого тиску, яка оточена зближеними ізо-
барами.

Антропогенез (грец. anthropos – людина і genesis – похо-
дження) – зміна природних ландшафтів під впливом діяльності
людини (антропогенних факторів), що супроводжується появою
на їх місці антропогенних ландшафтів.

Антропогенна діяльність (від грец. Anthropos-людина) –
діяльність людини.

Антропогенні фактори –  фактори,  зумовлені діяльністю
людини (газодимові викиди, стічні води, шуми, вібрація, радіа-
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ція та ін., які забруднюють довкілля).
Ареал (лат. area – площа, простір) – територія або аквато-

рія, в межах якої поширений вид або інша таксономічна група
рослин чи тварин).

Ареал екологічний – регіон,  де може існувати вид рослин
чи тварин залежно від наявності придатних для нього умов –
відповідного комплексу екологічних факторів.

Ареал екосистеми – область поширення певної сукупності
рослинних угрупувань та умов їх розвитку.

Асиміляція (лат. assimmilatio – уподібнення) – процес вби-
рання і засвоєння організмом речовин із навколишнього середо-
вища та утворення із них складніших органічних речовин.

Атмосфера (від грец. atmos – пара і «сфера») – газова обо-
лонка Землі або інших небесних тіл.

Бактерії – мікроскопічні найпростіші одноклітинні органі-
зми, безхлорофільні.

Баланс водний –  співвідношення між кількістю води,  яка
надходить, і тією, що витрачається на будь-якому етапі колообі-
гу води на планеті; кількісна характеристика усіх форм надхо-
дження і витрати води в межах країни чи окремих її ділянок.

Баланс зволоження – різниця між кількістю опадів і випа-
ровуванням за визначений період у певній місцевості (в міліме-
трах).

Барометр (грец. baros – тягар і metron – міра) –прилад для
вимірювання атмосферного тиску.

Басейн водозбірний (водозбірна площа) –  територія,  об-
межена вододілом,  з якої в певну річку або водойму стікають
поверхневі й підземні води.

Басейн підземних вод – зона поширення одного або кіль-
кох водоносних пластів, що мають спільний напрямок розван-
таження.

Басейн річки (озера) –  частина земної поверхні і товща
ґрунтів,  звідки вода стікає в окрему річку,  річкову систему чи
озеро.

Басейн річковий –  обмежена вододілами територія,  з якої
річка чи річкова система живиться водою.

Батометр (грец.bathos – глибина і metron – міра) – пристрій
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для взяття проб води з певної глибини з метою визначення її
фізичних властивостей та вмісту розчинених і завислих речовин,
а також гідробіонтів.

Біогенез (від грец. вios – життя і genesis - походження) –
концепція походження життя,  яка стверджує,  що між живою та
неживою матерією пролягає неподоланна перешкода, а отже,
все живе може походити лише від живого.

Біогеохімічний колообіг – переміщення і перетворення хі-
мічних елементів через косну та органічну природу за активної
участі живої речовини. Хімічні елементи циркулюють у біосфе-
рі різними шляхами біологічного колообігу: поглинаються жи-
вою речовиною і заряджаються енергією, потім залишають живу
речовину, віддаючи накопичену енергію у навколишнє середо-
вище.

Біологічний колообіг – перенесення речовин та енергії, яке
переважно здійснюється за допомогою трофічних ланцюгів. У
живих організмах (продуцентах) відбувається перетворення не-
органічних сполук на органічні, які в процесі їх життєдіяльності
повертаються в грунт, воду, атмосферу з частиною органічної
речовини або з відмерлими організмами, що входять до складу
біогеоценозу.

Біологічний цикл – сукупність стадій, які проходить жи-
вий організм, починаючи від злиття статевих клітин (гамет) до
його смерті.

Біоіндикатори (грец. вios – життя і лат. іndісо – показую)
– група особин одного виду або угрупування, наявність, кіль-
кість або інтенсивність розвитку яких у досліджуваному середо-
вищі є показником певних природних процесів, умов або антро-
погенних змін зовнішнього середовища.

Біоіндикація – оперативний моніторинг навколишнього
середовища на основі спостережень за станом і поведінкою біо-
логічних об’єктів (рослин, тварин та ін..).

Біомаса – загальна маса живої речовини, накопичена в по-
пуляції, біоценозі чи біосфері на будь-який момент часу; вира-
жається в одиницях сирої чи сухої маси або енергії на одиницю
поверхні чи об’єму. Можна говорити про рослинну біомасу,
біомасу комах, травоїдних, хижаків тощо.

Біомоніторинг (грец. вios – життя і лат. моnіtоr – той,
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що контролює) – спостереження за станом біотичної складової
середовища та її реакцією на антропогенні дії.

Біосфера (грец. вios – життя і sphaira – куля) – частина
планети Земля,  до якої входять нижня частина атмосфери,  вся
гідросфера та верхня частина літосфери, яку заселяють живі ор-
ганізми.

Біосферний заповідник – територія міжнародного значен-
ня, виокремлена з метою збереження різноманітності природно-
територіальних комплексів і генетичних ресурсів рослинного і
тваринного світу, проведення наукових досліджень, фонового
моніторингу та вивчення стану довкілля.

Біота (від грец. вios – життя і лат. оmаt – ота – закінчен-
ня, що означає сукупність) – історично сформована сукупність
рослин і тварин, об’єднаних спільною зоною поширення.

Біоіндикатори  (  від грец. bios –  життя і лат. іndico –  вка-
зую,  визначаю) – це організми, присутність, кількість або особ-
ливості розвитку яких слугують показниками природних проце-
сів, умов або антропогенних змін середовища проживання.

Біотичні фактори – сукупний вплив життєдіяльності одних
організмів на інші. Вплив може бути прямим чи опосередкова-
ним. Пряма взаємодія живих організмів називається гомотипіч-
ною для особин одного виду і гетеропипічною – для особин різ-
них видів. Прямий біотичний фактор – трофічний, характеризу-
ється якістю, кількістю і доступністю. Опосередкований біотич-
ний фактор – добрива, розпушення ґрунту, затемнення.

Біотестування – оцінювання рівня забруднення навколиш-
нього середовища за допомогою біоіндикаторів.

Вегетація (лат. vegetatio проростання) – стан активної
життєдіяльності рослин, який проявляється у живленні, рості і
розвитку.

Вивітрювання – процес руйнування і зміни мінералів гір-
ських порід під впливом фізичної та хімічної дії компонентів
атмосфери і гідросфери,  за участю живих організмів в умовах
земної поверхні і поблизу неї.

Викид в атмосферу – речовини, що надходять в атмосферу
із джерел її забруднення.

Витрата води – об’єм води, що протікає через живий пере-
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різ потоку за одиницю часу.
Відновлення – повне або часткове самовідновлення живих

чи біокосних об’єктів у ході природних процесів і за допомогою
людини.

Відвали – насипи,  що утворюються в результаті розміщен-
ня відходів на спеціально відведених площах.

Відтворення – одне з основних життєвих явищ, яке полягає
в утворенні живими тілами схожих структур або таких, що част-
ково відрізняються від вихідних.

Відходи – це використовувані безпосередньо в місцях їх
утворення відходи виробництва, побуту, транспорту та інші, які
можуть бути реально чи потенційно використовувані як продук-
ти в інших галузях господарства або під час регенерацій.

Вода зворотна – вода,  яка повертається за допомогою тех-
нічних споруд і господарських засобів до природних ланок ко-
лообігу води (річкової, озерної, морської, літогенної) у вигляді
стічної, скидної або дренажної.

Вода скидна – вода, що відводиться від зрошувальних сіль-
ськогосподарських угідь, присадибних ділянок, а також з тери-
торій, на яких застосовується гідромеханізація.

Вода стічна – це вода, що утворюється у процесі господар-
сько-побутової і виробничої діяльності (крім дренажної і скид-
ної води), а також при відведенні із забудованої території стоку
атмосферних опадів.

Води ґрунтові – екологічна система водного об’єкта, в якій
нерозривно поєднується неживе середовище та біота (складний
комплекс угрупувань і популяцій рослин, тварин, мікроорганіз-
мів).

Водна екосистема – екологічна система водного об’єкта, в
якій нерозривно поєднуються неживе середовище та біота
(складний комплекс угруповань і популяцій рослин, тварин, мі-
кроорганізмів).

Водні ресурси – придатні для використання води (практич-
но всі води Землі: річкові, озерні, морські, підземні, вологість
ґрунту, водяні пари атмосфери та інші).

Вододіл – лінія, яка розмежовує стік атмосферних опадів по
схилах, спрямованих у різні боки.

Водозабезпеченість – ступінь відповідності потреби у воді
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фактичному забезпеченню водоспоживача (біотичного угрупу-
вання, місцевості, підприємства тощо).

Водозбір – частина території суші, з якої вода поверхневим
чи підземним шляхом стікає в певний водний об’єкт.

Водойма – природне або штучне скупчення проточних або
стоячих вод (озеро, річка).

Водокористування – використання водних ресурсів без
вилучення води з водних об’єктів.

Водоспоживання – використання води з вилученням її з
водойми, водотоку або підземного басейну безповоротно, із час-
тковим чи повним поверненням у віддалене від водозбору місце
чи в інший водний об’єкт у якісно зміненому стані.

Водоспоживання безповоротне – вода, яка безповоротно
витрачається водоспоживачем.

Водотік – рух води в природному або штучному поглиб-
ленні у напрямку нахилу земної поверхні.

Вологість ґрунту – величина, що характеризує вміст у гру-
нті вологи.

Вплив антропогенний – вплив людства на природні і шту-
чні процеси, явища тощо.

Вторинні енергетичні ресурси –  енергія різних видів,  що
вивільняється з технологічного процесу чи установки, викорис-
тання якої не є обов’язковою для здійснення основного техноло-
гічного процесу (гудрон, мазут та інші залишкові продукти пе-
реробки нафти, гаряча вода із системи охолодження, відпрацьо-
вана пара силових промислових установок тощо).

Газоаналізатор –  прилад для визначення якісного та кіль-
кісного складу газової суміші.

Геоекологія (грец. ge – Земля, oikos – середовище, logos –
вчення) – розділ екології, що досліджує екосистеми (геосистеми)
високих ієрархічних рівнів, аж до біосфери включно.

Геосистема – фізико-географічна одиниця розчленування
оболонки Землі.

Гігрограф (грец. higros – вологий і grapfo – пишу) – самопи-
сний прилад для реєстрації відносної вологості повітря.

Гігрометр (грец. higros – вологий і metron – міра) – прилад
для вимірювання або контролювання величин, що характеризу-
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ють вологість речовин у газоподібному стані.
Гідробіологічні (грец. higros – вологий і bios – життя) по-

казники – кількісні та якісні характеристики різних груп водно-
го населення, що використовується для оцінки еколого-
санітарного стану водних екосистем.

Гідробіонти – всі живі організми (тваринні і рослинні), які
розвиваються і існують у воді та донних відкладеннях водойм і
водотоків.

Глобальний (франц. Global – всесвітній, загальний) моні-
торинг – система спостережень за планетарними процесами і
явищами,  які відбуваються у біосфері,  з метою оцінювання та
прогнозування глобальних проблем охорони навколишнього
природного середовища.

Горизонт створу – зона на вертикалі ( в глибину), де вико-
нують комплекс досліджень для отримання інформації про
якість води.

Гранично допустима концентрація (ГДК) полютанта –
максимальний вміст його у природному середовищі (воді, пові-
трі, грунті) або продукті, який не знижує працездатності та са-
мопочуття людини, не шкодить її здоров’ю у разі постійного
контакту, а також не спричиняє небажаних (негативних) наслід-
ків у нащадків.

Гранично допустимий скид (ГДС) у водойму – маса за-
бруднювальних речовин у стічних водах, що максимально до-
зволена для відведення у певному пункті за одиницю часу з ме-
тою забезпечення норм якості води в контрольному пункті.

Гранично допустимі викиди (ГДВ) – максимальна кіль-
кість шкідливих речовин під час викиду в повітрі за одиницю
часу, що перевищує ГДК забрудників повітря на межі санітарної
зони.

Ґрунт – верхній шар земної кори, що утворився під впли-
вом природних факторів (клімат, рослинні й тваринні організми,
рельєф, геологічні відклади) і є самостійним природним утво-
ренням.

Ґрунти засолені – ґрунти із підвищеним вмістом легкороз-
чинних у воді солей (хлоридів, сульфатів тощо) на глибині до
1,5 м (солончаки, солонці, деякі лучні, лучно-степові грунти то-
що).
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Ґрунтова ерозія (лат. еrosio роз’їдання) –  руйнування та
вилучення ґрунтів і підстеляючих материнських порід під дією
вітру, атмосферних опадів і спричинених ними силових стоків,
наслідком чого є деградація ґрунтів, забруднення водного і пові-
тряного басейнів.

Ґрунтова провінція – таксономічна одиниця в грунтово-
географічному районуванні, яка позначає однорічні за складом і
структурою ґрунтового покриву, сукупністю факторів ґрунто-
утворення і можливістю господарського використання ґрунтів
території.

Ґрунтово-геоморфологічний профіль – вузька, лінієподі-
бна смуга земної поверхні, на якій встановлена кореляція ступе-
ня забруднення ґрунтів з одним або кількома екологічними фак-
торами.

Гумус (перегній) – темнозабарвлена органічна речовина
ґрунту, що утворюється внаслідок біохімічного розкладання ро-
слинних та тваринних решток і накопичується у верхньому шарі
ґрунту.

Демпінг – скид та захоронення відходів у морях і океанах.
Деградовані ґрунти – ґрунти, що втратили або істотно

зменшили свою родючість чи відчутно погіршили окремі влас-
тивості під впливом несприятливих природних або антропоген-
них чинників.

Державний моніторинг навколишнього природного се-
редовища – система спостережень, збирання та оброблення,
передавання, збереження і аналізу інформації про стан навко-
лишнього природного середовища, прогнозування його змін та
розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийнят-
тя управлінських рішень.

Джерела живлення підземних вод – місця найінтенсивні-
шого поглинання атмосферних та поверхневих вод на поверхні
землі, які спрямовуються на живлення підземних вод.

Довжина річки – відстань від витоку річки до її гирла.
Долина річки – відносно вузьке, витягнуте у довжину, зви-

висте заглиблення у земній поверхні, створене віковою діяльніс-
тю стікаючої по поверхні землі води, з наявністю русла сучасно-
го потоку, яке характеризується загальним нахилом дна від од-



377

ного кінця до другого.
Достовірність прогнозування – оцінка ймовірності здійс-

нення прогнозу для заданого певного інтервалу.
Дощі кислотні – дощі, викликані забрудненням атмосфери

діоксидом сірки, які призводять до загибелі організмів, зокрема
риби.

Евтрофікація (грец. Eu – добре і trophe – живлення) – на-
копичення у водоймах органічних речовин під впливом антро-
погенних факторів (забруднення стічними водами) або природ-
них причин. В результаті відбувається бурхливе розмноження
водоростей та їх загнивання, що призводить до зниження вмісту
розчиненого кисню у водоймі.

Екологізація – поширення екологічних принципів і підхо-
дів на природничі й гуманітарні науки, на виробничі процеси та
соціальні явища. У сфері матеріального виробництва екологіза-
ція включає три компоненти (М. Пур 1982): максимальна ефек-
тивність користування ресурсами; відтворення ресурсів та їх
захист від винищення; найдоцільніші способи використання ре-
сурсів.

Екологізація виробництва – виробництво екологічно без-
печної продукції за мінімальних витрат природних ресурсів (си-
ровини, енергії, палива та інших матеріалів) з утворенням міні-
мальної кількості неутилізованих та розсіюваних відходів, які не
порушують функціонування природних екосистем.

Екологічна безпека – стан навколишнього природного се-
редовища, що забезпечує збалансований вплив різних факторів і
при цьому не порушує функціонування екосистем, здатність
біосфери до саморегулювання та не створює небезпеки для здо-
ров’я людей.

Екологічний вибух – масове розмноження живих організ-
мів у зоні, до якої вони були завезені випадково або інтродуко-
вані і де не виявилось їхніх природних ворогів (наприклад, інте-
грація овець до Австралії)

Екологічний паспорт – нормативно-технічний документ,
де відображено рівень використання підприємством природних
ресурсів та його дію на довкілля.

Екологічна система (екосистема) – єдиний природний або
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природно-антропогенний комплекс, утворений живими організ-
мами та середовищем їх існування,  в якому живі й неживі ком-
поненти поєднані між собою причинно-наслідковими зв’язками,
обміном речовин, розділом потоку енергії.

Екологічне обмеження –  система кількісних і якісних па-
раметрів екологічної стійкості природного об’єкта, зміна яких в
результаті водогосподарської і меліоративної діяльності призво-
дить до порушення системних властивостей, функціональних
характеристик об’єкта і незворотних екологічних наслідків у
відповідних ландшафтно-кліматичних умовах.

Екологічний (грец. oikos – оселя і logos – слово) моніто-
ринг (англ. monitoring від лат. monitor – той, що спостерігає) –
комплексна підсистема моніторингу біосфери, яка охоплює спо-
стереження, оцінювання і прогнозування антропогенних змін
(біологічних, геофізичних) стану біосфери загалом і екосистем,
спричинених дією забруднювачів, сільськогосподарським вико-
ристанням земель, вирубуванням лісів, урбанізацією, а також
оцінювання екологічної рівноваги в екосистемах.

Еколого-меліоративна стійкість землі – здатність геоло-
гічного середовища протистояти впливу зрошувальних меліора-
цій, враховуючи рівень техногенного навантаження.

Екотокстиканти –  шкідливі хімічні речовини,  що забруд-
нюють навколишнє середовище та отруюють живі організми, які
в ньому знаходяться.

Екоцид – (біоцид, екологічна війна) – навмисна дія людини
на природу та навколишнє середовище під час військових дій.

Експертиза екологічна –  оцінка дій на навколишнє сере-
довище, природні ресурси і здоров’я людей комплексу промис-
лових, господарських та інших об’єктів.

Ерозія (лат.erosio – роз’їдання) ґрунтів – процес розми-
вання або змивання грунтів і гірських порід водними потоками;
процес руйнування гірських порід, ґрунтів чи будь-яких інших
утворень із зміною властивостей і цілісності їх поверхні.

Ефект парниковий – поступове потепління клімату вна-
слідок нагромадження в атмосфері діоксиду вуглецю та інших
парникових газів  антропогенного походження, які пропускають
сонячні промені, перешкоджаючи тепловому випромінюванню з
поверхні Землі.
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Забруднення – занесення в середовище невластивих йому
речовин, підвищення концентрації речовин, енергії чи будь-яких
агентів понад норму.

Забруднювач – джерело забруднення природних вод, яке
вносить до них забруднюючі речовини, гідробіонти або тепло;
будь-який природний чи антропогенний фізичний агент, хімічна
речовина або біологічний вид, що потрапив у навколишнє сере-
довище або виник у ньому в кількостях,  які перевищують його
звичайний вміст.

Загальний (стандартний) моніторинг НПС – оптимальні
за кількістю параметрів спостереження на пунктах, об’єднаних в
єдину інформаційно-технологічну мережу, які дають змогу на
основі оцінки та прогнозування стану НПС регулярно розробля-
ти управлінські рішення на всіх рівнях.

Заплава – частина дна долини річки,  утворена наносами її
відкладень, яка періодично заливається у повінь та паводки; ча-
стина долини річки, що періодично затоплюється водою при
весняному розливі, який залишає алювій (пісок, пилуваті орга-
нічні й мінеральні частинки тощо).

Заповідник –  ділянка природної території,  на якій на за-
конних підставах зберігається в незайманому стані весь природ-
ний комплекс та ведуться наукові дослідження.

Засолення ґрунтів – процес накопичення розчинних солей
(переважно хлоридів, сульфатних сполук натрію і магнію) у
ґрунті, який спричинює формування солончакуватих (глибинне
засолення) і солончакових (поверхневе засолення) ґрунтів.

Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціаль-
ного благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних
дефектів (за визначенням ВООЗ).

Зона впливу забруднення –  частина потоку,  в яку надхо-
дять стічні води із зони забруднення або безпосередньо зі скиду,
але внаслідок невисокої концентрації забруднюючих речовин
або короткотривалого забруднення в ній зберігається природний
перебіг біологічних та біохімічних процесів.

Зона екологічного ризику – місце на суші та в акваторіях,
де людська діяльність може спричинити загрозливі екологічні
ситуації.

Зона забруднення – частина потоку, в якій при надходжен-
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ні забруднюючих речовин порушуються природні біологічні і
біохімічні процеси, а концентрація забруднюючих речовин пе-
ревищує прийняті норми за санітарними, рибогосподарськими
та іншими показниками.

Зообентос (грец. zoon – тварина і benthos – глибина) – су-
купність донних тварин, що живуть на дні або в грунті морських
і прісних водойм.

Зоопланктон (грец. zoon -тварина і plankton – блукаюче) –
сукупність тварин, що населяють водну товщу та пасивно пере-
носяться течіями.

Зрошення – штучне зволоження ґрунту з метою забезпе-
чення необхідного водного та пов’язаного з ним теплового ре-
жимів на сільськогосподарських землях, які зазнають дефіцит
вологи для успішного розвитку вирощуваних культур.

Ізотерми (грец. іsоs – однаковий, рівний; therme – тепло) –
лінії, що з’єднують на карті місцевості з однаковими температу-
рами повітря, води або ґрунту.

Індикатор забруднення – індикатор, що сигналізує про на-
явність,  нагромадження або зміну кількісного чи якісного скла-
ду забруднювачів у навколишньому середовищі.

Канцерогени (лат. саncer – рак і лат. genos – рід, похо-
дження) – речовини або фізичні агенти, здатні викликати утво-
рення злоякісних пухлин або сприяти їх розвиткові.

Карта забруднення ґрунту – топографічне зменшення зо-
браження узагальненого математично визначеного розподілення
забруднених ґрунтів на певній території.

Клімат – статистичний багаторічний режим погоди, який є
однією з основних характеристик місцевості.

Кліматичний моніторинг – система спостережень, оціню-
вання і прогнозування зміни клімату.

Колориметр – прилад для вимірювання інтенсивності заба-
рвлення.

Комплексне оцінювання забрудненості поверхневих вод
– інформація про забруднення або якість води,  виражена за до-
помогою певних систем показників або обмеженої сукупності
характеристик її складу і властивостей, які порівнюються з кри-
теріями якості води чи нормативами для певного виду водоко-
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ристування чи водопостачання.
Контроль – перевірка відповідності контрольованого

об’єкта встановленим вимогам.
Криза екологічна – ситуація, яка виникає в природних

екосистемах у результаті порушення рівноваги під дією стихій-
них природних явищ або в результаті антропогенних факторів
(зарегулювання рік, вирубування лісів, забруднення атмосфери,
гідросфери, ґрунтів та ін..).

Ксенобіотики (грец. ксенокс – чужий) – чужорідні для ор-
ганізмів шкідливі речовини (пестициди, препарати побутової
хімії, лікарські засоби тощо), які потрапляючи в навколишнє
середовище у значних кількостях, спричинюють загибель орга-
нізмів та порушують нормальний перебіг природних процесів у
біосфері.

Кумуляція – збільшення, збирання, нагромадження діючих
елементів у навколишньому середовищі.

Ландшафт антропогенний – ландшафт, змінений і пере-
творений діяльністю людини, технічними й транспортними спо-
рудами.

Лімітуюча ознака шкідливості (ЛОШ) – ознака шкідли-
вості, яка з’являється при найменшій концентрації речовини.

Лімітуючий фактор – екологічний фактор (світло, темпе-
ратура, ґрунт, біогенні речовини тощо), який за певного набору
умов навколишнього середовища обмежує будь-який прояв
життєдіяльності організмів.

Лісистість – відношення вкритої лісом площі до загальної
площі району, області, краю, виражене у відсотках.

Лісовідновлення – вирощування штучно створених лісів на
вирубках та згарищах.

Лісорозведення – створення і вирощування лісу на терито-
ріях, що раніше не знаходилися під лісонасадженням.

Літосфера (від грец.lithos – камінь і “ сфера ”) – верхня
тверда оболонка Землі, яка розташована на мантії в глибину до
70 км.

Льодостав – фаза льодового режиму, що характеризується
наявністю льодового покриву.
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Максимально разова гранично допустима концентрація
(ГДКм.р) – основна характеристика небезпечності шкідливих
речовин, яка встановлюється для попередження рефлекторної
реакції у людини (відчуття запаху, світлової чутливості біоелек-
тричної активності головного мозку) при короткотривалому
впливі атмосферних домішок.

Межа екосистем – перехідна смуга, в межах якої змінюєть-
ся співвідношення екологічних компонентів, і факторів середо-
вища та видовий склад біоти.

Меліоративний (лат. melioratio – поліпшення) моніторинг
– система спостережень, оцінювання, прогнозування та прийн-
яття рішень з метою оптимізації меліоративних земель і прилег-
лих до них територій.

Меліорація (лат. мelioration – поліпшення) – сукупність
організаційно-господарських і технічних заходів по докорінно-
му поліпшенню земель із несприятливими водними і повітряни-
ми режимами, хімічними та фізичними властивостями, або зе-
мель, що зазнають шкідливої механічної дії води чи вітру.

Метод польовий (в екології )  –  метод,  що передбачає ви-
вчення об’єкта у досліді, здійснюваному безпосередньо в польо-
вих умовах.

Міграція (лат. мigration – переселення ) – переміщення
тварин і рослин у просторі; переселення, переміщення населен-
ня як усередині країни та в іншу.

Міграція техногенна – переміщення на великі відстані си-
ровини, продуктів виробництва, відходів.

Мікроорганізми (грец. micros – малий і лат. organismus –
організми) – тваринні і рослинні організми, які можна побачити
лише під мікроскопом.

Мінералізація – процес перетворення органічних речовин
(решток рослин і тварин) у мінеральні, що відбувається за допо-
могою мікроорганізмів; концентрація солей у водах.

Моніторинг (англ. мonitoring, від лат. monitor – той, що
контролює, попереджує) довкілля – система спостереження і
контролю за природними, природно-антропогенними комплек-
сами,  процесами,  що відбуваються у них,  навколишнім середо-
вищі загалом з метою раціонального використання природних
ресурсів і охорони довкілля, прогнозування масштабів немину-



383

чих змін.
Моніторинг глобальний – система спостережень за плане-

тарними процесами і явищами,  які проходять у біосфері,  з ме-
тою оцінювання та прогнозування глобальних проблем охорони
навколишнього природного середовища.

Моніторинг ґрунтового покриву – система стійких спо-
стережень, діагностування, прогнозування та вироблення реко-
мендацій щодо управління станом ґрунтів з метою збереження і
відтворення їх родючості.

Моніторинг кліматичний – система спостережень, оціню-
вання й прогнозування зміни клімату.

Моніторинг навколишнього середовища – спостережен-
ня за станом навколишнього середовища з метою запобігання
виникнення критичних ситуацій (підвищенню загазованості по-
вітря тощо), шкідливих або загрозливих для здоров'я людей і
живих організмів.

Моніторинг поверхневих вод – система послідовних спо-
стережень, оброблення даних про стан водних об’єктів, прогно-
зування їх змін та розроблення науково обґрунтованих рекомен-
дацій для прийняття управлінських рішень, які можуть познача-
тися на стані вод.

Моніторинг екологічний – комплексна науково-інфор-
маційна система спостережень, оцінювання і прогнозування
зміни стану навколишнього середовища і живих організмів під
впливом антропогенних факторів.

Модуль техногенного навантаження (МТН) – річний об-
сяг полютантів у газових викидах в атмосферне повітря, стічних
водах у водойми та неутилізованих твердих відходів антропо-
генної діяльності (тис. т або км3 за рік).

Мутність води –  вміст завислих речовин в одиниці об'єму
суміші води з наносами.

Навантаження антропогенне – ступінь прямого і непря-
мого впливу діяльності людини на природу в цілому або на її
окремі компоненти.

Надійність екологічна – здатність екосистеми повністю
самовідновлюватися й саморегулюватися (у межах природних
для системи добових, сезонних, річних та вікових коливань)
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протягом певного періоду її існування.
Надійність природної системи – здатність природної сис-

теми (біогеоценозу, ландшафту тощо) практично нескінченно
функціонувати (у межах природних коливань) без різких змін
структури та функцій.

Ніша екологічна – фізичний простір з властивими йому
екологічними умовами, що визначають існування будь-якого
організму; місце виду в природі, яке включає не лише положен-
ня його в просторі, а й функціональну роль у біоценозі та став-
лення до абіотичних факторів середовища існування.

Норма санітарно-гігієнічна – якісно-кількісний показник
стану навколишнього середовища, дотримання якого гарантує
безпечні або оптимальні умови існування живих організмів.

Народжуваність – кількість особин, які народжуються в
популяції за одиницю часу.

Об'єм стоку – кількість води, що протікає через розрахун-
ковий створ водотоку за певний період часу; об'єм води, який
надходить із водозбору за певний інтервал часу.

Озонова діра – простір в озоносфері (шар атмосфери з най-
більшою концентрацією озону на висотах 20-25 км) планети Зе-
мля з дуже зниженим (до 50% і більше) вмістом озону.

Оперативний (кризовий) моніторинг довкілля – спосте-
реження за спеціальними показниками у реальному масштабі
часу на мережі пунктів за окремими об'єктами, джерелами під-
вищеного екологічного ризику в окремих регіонах, які визнача-
ють як зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у райо-
нах аварій зі шкідливими екологічними наслідками з метою за-
безпечення оперативного реагування на кризові ситуації та при-
йняття рішень щодо їх ліквідації, створення безпечних умов для
населення.

Оптимізація навколишнього середовища – система захо-
дів з приведення навколишнього середовища у стан, який найбі-
льше відповідає потребам життя і діяльності людини.

Опустелювання – виснаження аридних та напіваридних
екосистем під впливом діяльності людини та посух.

Охорона вод – заходи,  спрямовані на збереження кількості
і якості підземних та поверхневих вод в інтересах народного
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господарства, зокрема роботи по збереженню водоохоронної
зони лісів, запобіганню ерозії, очищенню вод, які скидаються
промисловими підприємствами тощо.

Охорона навколишнього середовища – комплекс законо-
давчих, адміністративних, економічних, технологічних та інших
заходів щодо раціонального використання природних ресурсів,
оптимізації біосфери, гармонійної взаємодії людини з приро-
дою.

Охорона природного середовища –  комплекс міжнарод-
них, державних та регіональних адміністративно-господарських,
соціально-політичних і громадських заходів, спрямованих на
забезпечення фізичних, хімічних та біологічних параметрів ра-
ціонального функціонування природних систем у межах, необ-
хідних для збереження оптимального стану навколишнього се-
редовища.

Очищення води – усунення сторонніх домішок із води ме-
ханічними, фізико-хімічними і біологічними методами.

Паводок – швидке, порівняно короткочасне підвищення рі-
вня води у будь-якому фіксованому створі річки, яке завершу-
ється таким же швидким спадом.

Період вегетації – час, необхідний для проходження пов-
ного циклу розвитку рослин.

Пестициди (лат. реstis – зараза, чума і саеdiо – убиваю) –
загальна назва хімічних речовин, що використовуються для
знищення або зменшення чисельності патогенних бактерій (бак-
терициди), грибів (фунгіциди), нематод (нематоциди), шкідли-
вих комах (інсектициди), кліщів (акарициди), хребетних тварин
(зооциди), бур’янів (гербіциди).

Поглинальна здатність лісу – здатність лісних формацій
поглинати атмосферні забруднення, як газоподібні (оксид кар-
бону (ІV), оксиди нітрогену, оксид сульфуру (ІV), озон та ін.),
так і тверді випадіння (пил, важкі метали та ін.).

Площа водозбору діюча – частина площі водозбору, з якої
здійснюється стік при даному шарі опадів, що надходять на по-
верхню водозбору.

Поверхневі води – води суходолу, що постійно або тимча-
сово перебувають на земній поверхні у формі різних водних об'-
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єктів у рідкому (водотоки, водойми) і твердому (льодовики, сні-
говий покрив) стані.

Показники якості води гідробіологічні – показники якості
води, які визначають при гідробіологічному аналізі: біомаса жи-
вих рослинних і тваринних організмів, чисельність популяцій,
колі-титр, колі-індекс, сапрофіти та ін.

Пост водомірний – обладнання для систематичного вимі-
рювання рівня води в річках, морях, озерах, каналах.

Пост гідрологічний – пункт на водному об'єкті, обладна-
ний приладами і пристроями для проведення систематичних гі-
дрологічних спостережень.

Природокористування – теорія і практика раціонального
використання людиною ресурсів; сфера громадсько-
господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреб
людства з мінімальним негативним впливом на навколишнє се-
редовище, на поліпшення використання природних ресурсів
біосфери.

Продуктивність екосистеми – кількість живої речовини,
що утворюється в екосистемі впродовж року на одиницю площі
чи об’єму води.

Психрометр – прилад для вимірювання вологості повітря.
Пункт спостереження за якістю поверхневих вод – місце

на водоймищі або водотоці, де проводять комплекс робіт для
одержання результатів про якісні і кількісні характеристики во-
ди.

Радіоекологічний моніторинг – комплексна інформацій-
но-технічна система спостережень, досліджень, оцінювання й
прогнозування радіаційного стану біосфери, територій поблизу
АЕС, потерпілих від радіаційних аварій.

Раціональне природокористування – це система діяльно-
сті ,що має забезпечити економічне використання природних
ресурсів і їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів
розвитку народного господарства та збереження здоров’я лю-
дей.

Редукція – обернений  розвиток органів рослин, вироджен-
ня.

Режим ґрунту водний – сукупність явищ, що визначають
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надходження/переміщення, витрату й використання рослинами
ґрунтової вологи.

Режим річок – закономірні зміни (добові, сезонні, багато-
річні) рівнів і витрат води, швидкості течії, температури і льодо-
вих явищ, хімічного складу води, а також рельєфу русла, харак-
теру берегів тощо.

Рекультивація – штучне відновлення ґрунтового і рослин-
ного пoкpивів після техногенного порушення природи.

Ресурси мінеральні – усі складові літосфери, які викорис-
товують у господарстві як мінеральну сировину або джерела
енергії (добувне паливо, металева і неметалева сировина), нале-
жать до вичерпних (невідновлюваних) природних ресурсів.

Ресурси природні – найважливіші компоненти природного
середовища, які використовує людство для задоволення матері-
альних і культурних потреб суспільства (ресурси тваринного
світу, земельні, лісові , водні, рекреаційні, естетичні та ін.).

Ресурсозбереження (ресурсозберігаюча технологія) – ви-
робництво і реалізація кінцевих продуктів з мінімальною витра-
тою речовин та енергії на всіх етапах виробничого циклу (від
добування до збуту) і з найменшим впливом на природні екоси-
стеми та людину.

Речовина антропогенна – хімічна сполука,  введена у сфе-
ру Землі завдяки діяльності людини.

Речовина забруднююча –  будь-яка хімічна речовина,  теп-
ло або біологічний вид, що в результаті господарської діяльності
потрапляють у водний об’єкт або виникають у ньому в кількос-
тях, які виходять за природні допустимі коливання або за серед-
ній природний фон, що призводить до погіршення якості води
для водокористування і водопостачання.

Ризик екологічний – можливість несприятливих для еко-
логічних ресурсів наслідків будь-яких антропогенних змін існу-
ючих природних об'єктів і факторів.

Рівень води максимальний – найвище положення рівня
води в момент найбільшого наповнення русла річки, водосхо-
вища, озера.

Рівень радіоактивності – сумарна інтенсивність самороз-
паду радіоактивних елементів у навколишньому середовищі.
Залежить від природного фону радіоактивності й кількості ан-
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тропогенних радіоактивних забруднювачів середовища.
Річки (ріки) – водні потоки, що течуть у природних руслах

і живляться за рахунок поверхневого і підземного стоків з їх ба-
сейнів.

Родючість – здатність ґрунту задовольняти потреби рослин
в елементах живлення, воді, забезпечувати кореневі системи
достатньою кількістю кисню, тепла для нормальної життєдіяль-
ності.

Рослина-індикатор – рослина, у якої ознаки ушкодження
виявляються при впливі фітотоксичної концентрації забрудню-
ючих речовин або їх суміші.

Рослина-монітор – рослина, за ознаками ушкодження на
якій можна отримати інформацію про кількість забруднюючих
речовин або їх суміші у довкіллі.

Самоочищення – сукупність фізичних, хімічних, мікробіо-
логічних і гідробіологічних процесів, які зумовлюють розклад,
утилізацію забруднюючих речовин, що частково відновлює
природну якість морських вод.

Санітарно-захисні зони (СЗЗ) – ділянки землі навколо під-
приємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу
цих підприємств на навколишнє середовище та здоров’я люди-
ни.

Саморегуляція – здатність відновлювати внутрішню рів-
новагу після будь-якого природного або антропогенного впливу.

Сапробність (грец. sapros – гнилий) – комплекс фізико-
хімічних властивостей організму, що зумовлює його здатність
існувати у водах, забруднених органічними речовинами; забру-
днення води органічними речовинами.

Середньодобова гранично допустима концентрація
(ГДКс.д.) – характеристика небезпечності шкідливої речовини,
встановлена для попередження загально-токсичного, канцеро-
генного, мутагенного та інших впливів речовин на організм лю-
дини.

Середовище –  сукупність умов,  які діють на організм,  по-
пуляції або біоценоз, викликаючи відповідну їх реакцію, забез-
печуючи існування їх і обмін речовин та енергії.

Середовище навколишнє – поняття, прийняте ЮНЕСКО
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(Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культу-
ри), яке включає комплекс природних , антропогенних і соціа-
льних чинників життя людини

Середовище навколишнє природне (довкілля) – середо-
вище,  яке тою чи іншою мірою (іноді досить значною)  змінене
людиною. До нього за змістом близькі: «техногенне середови-
ще», «антропогенне середовище», «промислове середовище».

Середовище проживання – природні тіла і явища, з якими
організм (організми) перебуває в прямих або опосередкованих
взаємовідносинах.

Смертність – кількість особин,  які загинули в популяції за
одиницю часу.

Смуга відчуження –  територія обабіч залізниць (по 50  м)
та автошляхів (по 25 м), що використовується за транспортним
призначенням і вилучена з іншого землекористування.

Смуга захисна –  лісові й незаліснені площі,  виділені для
захисту доріг від снігових, піщаних, пилових заносів та для ви-
конання санітарно-гігієнічних і естетичних функцій.

Солоність води – вміст розчинних солей у природних во-
дах (прісна вода – до 1 г/л, солонувата – від 1 до 3, слабо солона
– від 3  до 10,  солона і дуже солона вода –  від 10 до 50,  розсіл,
або ропа, – понад 50 г/л.)

Спостереження візуальні – метод визначення стану водно-
го об'єкта шляхом безпосереднього його огляду.

Створ пункту спостереження – умовний поперечний пе-
реріз водоймища або водотоку, де проводиться комплекс робіт
для отримання інформації про якість води.

Стійкість екологічна – властива системі внутрішня здат-
ність протистояти змінам, зберігати свою структуру і функціо-
нальні особливості при дії зовнішніх факторів.

Стійкість екосистеми – здатність екосистеми та її окремих
частин протидіяти коливанням зовнішніх факторів і зберігати
свою структуру та функціональні особливості.

Техносфера – сучасний неприродний стан біосфери, пере-
твореної в результаті технічної та технологічної діяльності лю-
дини.

Тип ґрунту – опорна, основна одиниця систематики ґрун-
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тів, яка об'єднує ґрунти одного типу ґрунтоутворення, подібні за
будовою генетичного профілю, процесами мінералізації органі-
ки, біохімічними процесами, розміщенням у схожих природних
умовах.

Токсини – отруйні речовини природного походження.
Токсиканти – речовини, які, потрапивши в організм, мо-

жуть викликати захворювання чи відхилення в життєдіяльності.
Транскордонний вплив –  це будь-який вплив,  не тільки

глобального характеру, у районі, який знаходиться під юрисди-
кцією тієї чи іншої Сторони, викликаний запланованою діяльні-
стю, фізичне джерело якої розташоване повністю чи частково у
межах району, який підпадає під юрисдикцію іншої Сторони.

Транспірація – випаровування води зеленими частинами
рослин, причому вона випаровується з усієї зовнішньої та всіх
внутрішніх шарів рослин, які контактують з повітрям.

Умовна чиста вода – стічні води, скидання яких у водойми
без очищення не призводить до порушення норм якості води у
місцях водокористування.

Управління охороною навколишнього середовища –  за-
безпечення норм і вимог, що обмежують шкідливу дію процесів
виробництва і продукції, яка випускається, на навколишнє сере-
довище та її раціональне використання.

Урбанізація природи – перетворення природних ландшаф-
тів на штучні під впливом міської забудови.

Утилізація відходів – залучення відходів у нові технологі-
чні цикли або використання їх в корисних цілях.

Фактор абіотичний  – елементи неорганічного зовнішнього
середовища, що впливають на організм.

Фактор антропогенний – зобов’язаний своїм походжен-
ням діяльності людини.

Фактор біотичний – вплив живої природи, пов’язаний з дія-
льністю рослин, тварин і мікроорганізмів.

Фактор екологічний – будь-який елемент середовища,
здатний виявляти прямий чи опосередкований вплив на живі ор-
ганізми хоча б протягом однієї фази їх розвитку.

Фактор летальний – фактор, який призводить до загибелі
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організму.
Фізико-хімічні методи аналізу – методи,  які ґрунтуються

на вивченні хімічних та фізичних властивостей речовин або їх
похідних.

Фізичні методи аналізу – методи, за допомогою яких мож-
на визначити склад речовини без допомоги хімічних реакцій.

Фізичне забруднення – пов’язане зі зміною фізичних, тем-
пературно-енергетичних, хвильових і радіаційних параметрів
зовнішнього середовища.

Фітопланктон (грец. phyton – рослина і plankton – блукаю-
че) – сукупність рослинних організмів, які населяють товщу во-
ди морських та прісних водоймищ і пасивно переносяться течі-
ями.

Фітоценоз, рослинне угруповання (грец. phyton – рослина
і koinos – загальний) – сукупність рослинних організмів на порі-
вняно однорідній ділянці, які перебувають у складній взаємоза-
лежності один з одним, з тваринами і з навколишнім середови-
щем.

Флуктуїруюча асиметрія – це один із загальних онтогене-
тичних показників, який характеризує стабільність індивідуаль-
ного розвитку і дозволяє оцінити стан природних популяцій. Її
величина і залежність від певних факторів може бути визначена
лише на популяційному рівні.

Фонова концентрація – статистично вірогідна максималь-
на концентрація, (Сф, мг/м3), яка характеризує забруднення ат-
мосфери.

Фоновий моніторинг –  багаторічні комплексні спостере-
ження за визначеними об'єктами природоохоронних зон для
оцінювання і прогнозування змін стану екосистем, віддалених
від об’єктів промислової і господарської діяльності.

Хімічне забруднення ґрунту – зміна природного хімічного
складу ґрунту внаслідок проникнення в ґрунт нехарактерних для
нього речовин або збільшення концентрації природних речовин
до величин, що перевищують норму.

Хімічні методи аналізу – методи визначення складу дослі-
джуваної речовини, які ґрунтуються на використанні хімічних
властивостей елементів або йонів.
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Хроматографія – це метод аналізу суміші речовин, основа-
ний на різному їх розподіленні між двома фазами, що не змішу-
ються. – рухомою і нерухомою фазами.

Цвітіння води – масовий розвиток фітопланктону, що ви-
кликає зміну забарвлення води, значне погіршення умов існу-
вання у водоймах, особливо кисневого режиму.

Ценоз – загальне поняття для взаємопов’язаних угрупувань
організмів незалежно від їх розміру.

Частинки радіоактивні аерозольні – радіоактивні час-
тинки,  що входять до складу повітря,  утворюючи з ним аеро-
золі.

Чинник – умова, рушійна сила, причина будь-якого проце-
су, яка визначає його характер або одну з його основних рис.

Шумове забруднення –  зростання інтенсивності шуму над
природним рівнем.

Щільність – маса одиничного об’єму речовини.

Явище – будь-який вияв змін, реакцій, перетворень тощо,
які відбуваються в довкіллі.

Якість води – характеристика складу та властивостей води,
яка визначає її придатність для конкретних цілей використання.

Якість повітря – рівень потрібності його людині.
Якість ґрунту – характеристика складу і властивостей ґру-

нту, яка визначає її придатність для конкретних цілей викорис-
тання.

Якість середовища – ступінь відповідності природних
умов потребам людей та інших живих організмів.
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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Історична довідка
1922 рік - на базі Ново-Чарторийської сільськогосподарської школи

Новоград-Волинського повіту створено Волинський агро-номічний технікум.
1929  рік - Волинський агротехнікум переведено до міста Житомира і

в результаті об'єднання з технікумом землевпорядкування було створено
Волинський сільськогосподарський політехнікум.

1930  рік - Волинський сільськогосподарський політехнік-кум
реорганізовано в Житомирський сільськогосподарський інститут технічних
культур.

1935 рік - Житомирський сільськогосподарський інститут технічних
культур Постановою раднаркому УРСР реорганізовано в Житомирський
сільськогосподарський інститут.

1994 рік - Постановою Кабінету Міністрів на базі Житомирського
державного сільськогосподарського інституту створено Державну
агроекологічну академію України (м. Житомир).

2001 рік - на базі Державної агроекологічної академії України (м.
Житомир) створено Державний агроекологічний університет (м. Житомир).

2008 рік - Указ Президента України № 769/2008 від 27 серпня 2008
року Про надання Державному агроекологічному університету статусу
національного і надалі іменувати його - Житомирський національний
агроекологічний університет.

Університет має 8 факультетів: агрономічний, аграрного
менеджменту, ветеринарної медицини, економічний, екологічний, лісового
господарства, механізації сільського господарства, технологічний.

До складу університету входять: інститут регіональних екологічних
проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного
забезпечення, навчально-дослідне господарство «Україна», ботанічний сад,
навчальна ферма, навчально-науковий центр кінології та фелінології,
інформаційний відділ,

Навчальний процес забезпечують 44 кафедри та біля 80 їх філій, у
тому числі кафедри екологічного профілю: загальної екології, моніторингу
навколишнього природного середовища, технічного сервісу та інженерної
екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

При університеті працюють спеціалізовані вчені ради з правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук із спеціальності
«Екологія».

Інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного
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забезпечення забезпечує перепідготовку і післядипломне підвищення
кваліфікації керівників та спеціалістів зі спеціальностей університету,
надання другої вищої освіти зі спеціальності «Облік і аудит».

У межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Росією,
Німеччиною, Швецією, Польщею, Італією, США, Великобританією,
Францією, Данією, Нідерландами.

Важливим напрямом міжнародної діяльності є надання можливості
студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації
приватного бізнесу при проходженні виробничої практики у фермерських
господарствах Великобританії, Німеччини, Франції, Данії, Нідерландах,
Польщі, Австрії, США.

В університеті розроблені і впроваджені концепції безперервної
екологічної освіти та виховання, національно-громадського, політичного,
правового, морально-етичного, художньо-естетичного, статевого, фізичного
та трудового виховання. Духовому оркестру, студентському хору
університету та студентському театру «Веста» присвоєно звання
«Народного».

Серед вихованців університету є майстри спорту міжнародного класу,
майстри спорту, кандидати в майстри спорту.

До послуг студентів -  бібліотека з загальним фондом 400  тис.
примірників, 7 читальних залів, 2 критих спортивних зали, спортивні
майданчики, 8 гуртожитків.

В університеті діє відділ громадського харчування. Харчування
студентів і співробітників здійснюється за пільговими цінами. У санаторії-
профілакторії студенти отримують спецхарчування та медичне
обслуговування. У середньому за рік оздоровлюється більше ніж 700
студентів.

Працює лікарський оздоровчий пункт, де надається кваліфікована
медична допомога терапевта, стоматолога, гінеколога, лікаря з лікувальної
фізкультури.

Екологічний факультет
Створений 5 серпня 1997 року. У різні роки факультет очолювали В.О.

Патарідзе (1997-1999), Б.В. Борисюк (1999-2003). З березня 2004 року декан
факультету - доцент, к.с.-г.н. П.М. Малярчук.

На факультеті ведеться підготовка фахівців зі спеціальностей: 1)
8.040601, 7.040601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
6.040106 - «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та
збалансоване природокористування»;

2) 5.030401 - «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст.
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Форма навчання - денна та заочна. Навчається більше тисячі студентів,
в тому числі близько 700 - денної форми навчання.

У структурі факультету п'ять кафедр: загальної екології; моніторингу
навколишнього природного середовища; охорони довкілля та збалансованого
природокористування; хімії та правознавства.

На факультеті функціонують навчально-наукові лабораторії
комп'ютерного моделювання екологічних систем, радіологічна, еколого-
правової інформації.

Випускники факультету успішно працюють на виробництві, в
управлінні з охорони навколишнього середовища, екологічній інспекції, в
закладах освіти, науки тощо.

Навчальний та виховний процес забезпечує кваліфікований
педагогічний колектив, до складу якого входять 7 професорів та 45 доцентів
(84,5% викладачів мають ступінь доктора та кандидата наук).

На факультеті видано близько 100 посібників, підручників, монографій
та рекомендацій для виробництва. Співробітниками факультету у складі
творчих колективів розроблено близько 50 типових програм навчальних
дисциплін у системі Мінагрополітики і продовольства України.

Факультет має тісні наукові зв'язки з: Національним ботанічним садом
ім. М.М. Гришка; Варшавським сільськогосподарським університетом
(Польща); Центром радіаційного захисту і радіоекології Ганноверського
університету (Німеччина); Інститутом прикладної біотехнології Radostim
(Німеччина); Брянським сільського-подарським інститутом (Росія);
Лабораторією хімічної та біологічної освіти Інституту педагогіки АПН
України; Лабораторією генетики Інституту тваринництва УААН (Харків);
Інститутом органічної хімії HAH України; Національним аграрним
університетом (Київ); Житомирським державним технологічним
університетом; Житомирським державним університетом ім. І.Я. Франка та
іншими установами.

Факультетом ініційовано проведення науково-практичних
конференцій: міжнародної «Екологія: вчені у вирішенні проблем науки,
освіти і практики» (2007,2010 pp.); всеукраїнської «Вода: проблеми та шляхи
вирішення» (2003, 2007, 2010 pp.); міжнародної «Наука. Молодь. Екологія»
(щорічна з 2005 p.); міжнародної «Інновації для сільського господарства»
(2009 p.).
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Анатолій Кирилович Запольський,
Анатолій Павлович Войцицький,

Ігор Анатолійович Пількевич,
Петро Михайлович Малярчук,

Анатолій Петрович Багмет,
Григорій Іванович Парфенюк
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