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В роботі розглянута недосконалість сучасних методик моніторингу атмосферного 

повітря. Обґрунтовано необхідність застосування метода біоіндикації для визначення 

антропогенного навантаження на атмосферу та запропонована альтернативна Методика 

контролю якості повітря урбоекосистеми. 
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА 

ВОЗДУХА УРБОЭКОСИСТЕМ 

 

В работе рассмотрено несовершенство современных методик мониторинга 

атмосферного воздуха. Обоснована необходимость применения метода биоиндикации для 

определения антропогенной нагрузки на атмосферу и предложена альтернативная 

Методика контроля качества воздуха урбоекосистеми. 
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ELEMENTS OF AIR QUALITY MONITORING PROCEDURE 

URBOECOSYSTEMS 

 

The paper discusses the shortcomings of modern techniques of air monitoring. The necessity 

of applying the method for determining the biological indication of anthropogenic load on the 

atmosphere and offered an alternative method for air quality control urboecosistem. 
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ВСТУП. Однією з неодмінних умов стійкого соціально-економічного розвитку є 

збереження природного середовища проживання людини і його відновлення після негативних 

впливів сучасного виробництва. 

Для оцінки якості атмосферного повітря використовуються показники екологічного і 

санітарно-гігієнічного нормування, які були встановлені на основі токсикологічних 

дослідженнях з тестуванням окремих біооб'єктів, та не можуть враховувати змін токсичності 

забруднювачів за рахунок ефектів синергізму або антагонізму при одночасному дії 

антропогенних факторів. Ці нормативи не відображають залежності токсичної дії забруднення 

від фізичних факторів середовища, не враховують процеси природних трансформацій речовин 

у навколишньому середовищі або зникнення їх в ході детоксикації середовища від конкретних 

забруднювачів.  

У зв'язку з цим на сьогоднішній день актуальності набувають роботи, спрямовані на 

створення системи інформативних біоіндикаторів і біомаркерів для адекватної оцінки стану 

довкілля та моніторингу урбанізованих систем. 

МЕТА. Саме тому метою дослідження є розробка методики контролю якості  повітря 

урбоекосистеми. 
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ЗАВДАННЯ. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання: 

1) виконати аналіз наукових і практичних досягнень у сфері моніторингу урбоекосистем;  

2) довести доцільність використання біотичного підходу для оцінки екологічної безпеки 

території. 

3) на основі методу біоіндикації розробити Методику контролю якості повітря 

урбоекосистеми. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Сучасні методи проведення екологічного моніторингу 

дозволяють оцінити вплив антропогенних факторів на здоров'я населення лише у разі 

перевищення гранично допустимих рівнів забруднення, а забруднюючі речовини, що 

знаходяться в довкіллі в низьких концентраціях не відстежуються.  

Очевидно, що діюча в даний період концепція, заснована на нормативах ГДК, не може 

дати об'єктивну інформацію про реальні рівні допустимого абіотичного впливу на екосистеми. 

Саме тому необхідна Методика, використовуючи яку можна проводити інтегральну оцінку 

реакції екосистеми на антропогенне втручання.  

Як альтернативу методології ГДК для здійснення екологічного контролю можна 

запропонувати біотичний підхід. Цей підхід доводить існування причинно-наслідкового 

зв'язку між рівнями впливів на біоту і відгуком біоти. Згідно біотичного підходу, оцінка 

екологічного стану території повинна проводитися за комплексом біотичних показників, а не 

за рівнями абіотичних факторів. Завдання біотичного підходу - по-перше, провести оцінку 

екологічного стану за біотичними показниками, по-друге, виявити межі абіотичних факторів 

між областями нормального та патологічного функціонування природних об'єктів.  

Запропонована Методика контролю якості атмосферного повітря урбоекосистем 

складається з наступних етапів (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурні елементи Методики контролю якості атмосферного повітря 

урбоекосистеми 
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Перший етап – Ідентифікація небезпек – виявлення несприятливих факторів неживої 

природи, вплив яких може викликати екологічне неблагополуччя екосистеми, тобто даний 

етап включає в себе облік хімічних речовин, що забруднюють навколишнє середовище, 

визначення їх токсичності для екосистеми.  

Другий етап – Оцінка екологічного стану території дослідження методами біоіндикації 

– визначення ступеня її екологічного неблагополуччя за шкалою "норма-патологія" згідно 

індикаторних характеристик співтовариств і окремих видів.  

Третій етап –  Екологічне нормування –  визначення меж значень факторів, вихід за які 

перетворює екосистему з благополучної в неблагополучну. 

Четвертий етап – Ранжирування абіотичних факторів – оскільки вплив кожного 

абіотичного фактору на якість атмосфери неоднаковий, тому проводять їх ранжирування та 

визначають найбільш вагомі. 

П‘ятий етап – Управління якістю атмосферного повітря урбоекосистеми - 

обґрунтування найкращих в даній ситуації рішень з усунення або мінімізації негативного 

впливу абіотичних факторів, а також оцінка ефективності і корегування заходів, що сприяють 

покращенню стану довкілля. 

 

ВИСНОВКИ: 
1. Проведений аналіз сучасні методик проведення екологічного моніторингу 

урбоекосистем.  

2. Визначені переваги оцінки екологічної безпеки території методами біоіндикації, 

яка дозволяє адекватно відображати рівень впливу середовища. 

3. На основі запропонованої методики розглянуті основні етапи проведення 

контролю якості атмосферного повітря урбоекосистем. Дана методика виявляється досить 

гнучкою, тому що, по-перше, отримані нормативи по закінченні певного проміжку часу 

можуть коректуватися відповідно до адаптаційних процесів живих організмів, по-друге, 

застосування цих нормативів суворо обмежена регіональним контекстом, тобто їх значення 

справедливі тільки в межах тієї території, де були зібрані первинні дані для відповідних 

розрахунків. 

  


