
Лекція №8. 

Екологічний моніторинг 

Моніторинг (від латинського monitor - застережливий, застережливий) - комплексна 

система спостережень, оцінки і прогнозу зміни стану навколишнього середовища під 

впливом антропогенних факторів. Цей термін з'явився перед проведенням Стокгольмської 

конференції ООН по навколишньому середовищу (червень, 1972) на додаток до поняття 

«контроль». Великий внесок у розробку теорії моніторингу внесли І.П. Герасимов, Ю.А. 

Ізраель, В.Д. Федоров та ін. 

Для розумного управління природокористуванням необхідно перш за все мати у 

своєму розпорядженні дані про те, яке середовище є оптимальним для нормальних умов 

життя людини. Вихідним поняттям в цій роботі є якість середовища, тобто така сукупність її 

параметрів, яка цілком задовольняє як екологічні ніші людини, так і науково-технічний 

прогрес суспільства. Для отримання своєчасної інформації про зміни в екологічній системі 

необхідна так звана «точка відліку», тобто якесь певне значення параметра якості 

середовища, яке Ю.А. Ізраель називає фоновим. Параметри такого фонового стану не є 

постійними, а змінюються під впливом діяльності людини в межах деякого критичного рівня 

середовища, за межі якого сторонні впливи не повинні виводити цю систему, щоб уникнути 

необоротних змін. Такими вважаються гранично допустиме екологічне навантаження 

(ГДЕН) або гранично допустимі концентрації чужих даній системі речовин-ксенобіотиків 

(ГДК). 

Секретаріат ООН по навколишньому середовищу визначив екологічний моніторинг 

як систему повторних спостережень за елементами навколишнього середовища в просторі і в 

часі з певними цілями відповідно до заздалегідь підготовлених програм. Об'єктами 

моніторингу можуть бути природні, антропогенні або природно-антропогенні екосистеми. 

Мета моніторингу - не тільки пасивна констатація фактів, а й проведення експериментів, 

моделювання процесів. 

При організації моніторингу виникає необхідність вирішення декількох завдань 

різного рівня, тому І.П. Герасимов (1975) запропонував розрізняти три ступені моніторингу 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Система наземного моніторингу навколишнього середовища 

Ступені моніторингу Об'єкти моніторингу 
Характеристичні 

показники моніторингу 

Біоекологічний 

(санітарно-гігійнічний) 

Приґрунтовий шар повітря, 

поверхневі і ґрунтові води, 

промислові і побутові стоки, 

різні викиди; радіоактивні 

випромінювання 

ГДК токсичних речовин; 

Фізичні і біологічні 

подразники (шуми, алергени 

та ін.); гранична ступінь 

радіоопромінення 

Геосистемний 

(природно-господарський) 

Зникаючі види тварин і 

рослин, природні 

екосистеми, агроекосистеми, 

лісові екосистем 

Популяційний стан видів, їх 

структура і порушення; 

урожайність 

сільськогосподарських 

культур продуктивність 

насаджень 

Біосферний (глобальний) 

Атмосфера 

 

 

Гідросфера 

 

 

 

Рослинний і ґрунтовий 

покрови, тваринне населення 

Радіаційний баланс, тепловий 

перегрів, склад і запилення 

Забруднення рік і водоймі: 

водні басейни, кругообіг 

води на континентах 

Глобальні характеристики 

стану ґрунтів, рослинного 

покриву і тварин. Глобальні 

кругообіги CO2 i O2 та ін.. 

 



При біоекологічному (синонім - локальний) моніторингу передбачається контроль за 

вмістом токсичних для людини хімічних речовин в атмосфері, природних водах, 

рослинності, грунті, схильних до впливу конкретних джерел забруднення (промислові 

підприємства, будівництва, рудники, меліоративні системи, підприємства енергетики і т.д. ). 

При цьому виявляють джерело забруднення і ступінь забруднення природних середовищ. 

Стан навколишнього середовища оцінюють з точки зору здоров'я людини, що служить 

найважливішим, ємним і комплексним показником. Проводять локальний моніторинг 

гідрометеорологічні, водогосподарські та санітарно-епідеміологічні служби. 

Геосистемний (синоніми - геоекологічний, регіональний, пріродохозяйственний) 

моніторинг повинен давати оцінку антропогенного впливу на природне середовище в ході 

звичайної господарської діяльності людини, яка обов'язково передбачає той чи інший вид 

взаємодії з природою (містобудування, сільське господарство, промисловість, енергетика, 

лісове господарство, рибальство, комунально-побутова діяльність і т.д.). Цей вид 

моніторингу передбачає оцінку взаємодії людини і природи у всіх напрямках і дає 

характеристику принесення і виносу з природного середовища речовини та енергії. 

Регіональний моніторинг проводять агрослужба, гідрокліматична, сейсмологічна і інші 

служби. 

Біосферний (синоніми - фоновий, глобальний) моніторинг передбачає контроль за 

загальнопланетарними змінами в біосфері, які пов'язані з діяльністю людини. Фоновий 

моніторинг проводять відповідно до Глобальної системи моніторингу навколишнього 

середовища, Міжнародною програмою «Спостереження за планетою», Програмою 

ЮНЕСКО «Людина і біосфера», Програмою ООН з навколишнього середовища ЮНЕП. 

Основні завдання біосферного моніторингу визначені в одному з розділів 

Міжнародної програми «Людина і біосфера» і полягають у наступному: 

 встановлення взаємозв'язку між забрудненням, структурою і функціонуванням 

екосистем, їх ланок, популяцій або окремих організмів; 

 визначення переліку тих показників і вимірювань, які необхідні для 

спостереження і оцінки існуючого стану екосистеми і прогнозу зміни його в майбутньому; 

 аналіз шляхів і швидкостей перетворення забруднюючих речовин в екосистемі; 

 визначення критичних рівнів показників навколишнього середовища. 

Програму робіт виконують на станціях фонового моніторингу.  

Програма станцій фонового моніторингу передбачає регулярний відбір проб і 

визначення наступних показників: 

 в атмосфері - зважені частинки, мутність, озон, діоксид вуглецю, діоксид сірки, 

оксиди азоту, вуглеводні, сульфати, 3,4-бензпірен, ДДТ; 

 в атмосферних опадах - свинець, ртуть, кадмій, миш'як, 3,4-бензпірен, рН; 

 в поверхневих, підземних водах, донних відкладеннях - свинець, ртуть, метил 

ртуть, кадмій, миш'як, ДДТ, 3,4-бензпірен, біогенні елементи; 

 в грунтах - свинець, ртуть, кадмій, миш'як, ДДТ, 3,4-бензпірен, біогенні 

елементи. 

Поряд з методами оцінки ступеня забруднення за допомогою приладів 

використовуються методи так званої біологічної індикації, засновані на обліку живих 

організмів (тест об'єктів), особливо чутливих до конкретних хімічних домішок. Такими 

біоіндикаторами можуть служити мохи, лишайники, чутливі до забруднення повітря; дафнії, 

інфузорії, чітко реагують на забруднення поверхневих вод; грунтова фауна (наприклад, 

дощові черв'яки) при забрудненні ґрунтів. 

В даний час все більшого розвитку набуває система аерокосмічного моніторингу, 

який використовується в регіональному і глобальному масштабі. Картини Землі з космосу - 

це перш за все інтегральні зображення природних і господарських систем. Дослідник оперує 

зображеннями або цифровими даними про земну поверхню як у широкій зоні видимого 

спектру, так і в ультрафіолетовому, інфрачервоному і радіолокаційному діапазонах. До 

переваг космічного моніторингу відносяться можливість стеження за глобальними та 

регіональними особливостями природи Землі, комплексний характер інформації, що 



міститься на знімках з космосу, що дозволяє їх використання для вивчення складних 

компонентів природи і виявлення слідів антропогенного впливу. 

Сучасні темпи і масштаби антропогенних змін в природі можуть призвести до 

незворотних негативних наслідків, запобігти яким можна лише за умови знання всіх 

процесів, що відбуваються на рівні екологічних систем і біосфери в цілому. Крім 

екологічного моніторингу для вирішення цього завдання в екології використовують 

моделювання і екологічну експертизу. 

Під моделюванням в екології розуміється дослідження процесів і явищ, постановка 

різних експериментів не в живій природі, а на спеціально створених штучних об'єктах, 

найпростішим з яких є акваріум (тераріум), або графічних логічних або математичних 

схемах, більш-менш відображають властивості природних систем. На відміну від звичайного 

експерименту при моделюванні більш розвинений теоретичний момент. Він стосується 

теоретичного обґрунтування аналогії між моделлю і реальним явищем і можливості на цій 

основі переносити на явище результати, отримані на моделі. Одна з головних вимог, що 

пред'являються до будь-якої моделі, - це її подібність з модельованою системою. 

Найпростіші і традиційні фізичні моделі тих чи інших пристроїв, що представляють собою 

зменшені копії цих пристроїв в цілому або їх підсистем. 

Концептуальні моделі представляють собою блокові схеми впливу підсистем і 

процесів в межах більш широких систем. Прикладом можуть служити схеми кругообігу 

речовин і ін. Ці моделі можуть бути ускладнені чисельною інтерпретацією. 

Графічні моделі - це залежності між різними процесами, що подаються в системі 

прямокутних координат. Як правило, ці моделі характеризують зміну одного параметра в 

міру зміни іншого. У ряді випадків графічні моделі можуть бути представлені у формі 

табличних моделей, і навпаки. 

Математичне моделювання полягає в формалізації і дослідженні поведінки систем і їх 

компонентів за допомогою математики. Існують два підходи до використання 

математичного апарату в описі біологічних процесів. Перший - це формалізація свідомо 

відомих процесів, загальна специфіка і закономірності яких встановлюються практичним 

шляхом (спостереження або експерименти). Отримувані результати представляються у 

вигляді графіків, перетворюються далі в рівняння. Такі, наприклад, рівняння, що зв'язують в 

логарифмічну форму ГДК шкідливих речовин у воді і атмосфері з їх фізико-хімічними 

властивостями (молекулярною масою, розчинність і т.д.). Інший підхід до моделювання 

полягає в тому, що висловлюється якесь гіпотетичне судження про ту чи іншу 

закономірності, наприклад про біоценотичні процеси, і ця гіпотетична закономірність 

«накладається» на той чи інший відомий закон поведінки змінних в математичному рівнянні.  

Дані моделі є ідеальними, мають методичне значення, але не відображають реальні 

ситуації. Тому при теоретичному моделюванні дослідники оперують більш складними 

моделями. Реальні біологічні процеси на рівні популяцій і біогеоценозів настільки складні, 

що, в силу обмеженості доступної інформації і труднощів її формальної інтерпретації, 

задовільного аналізу на основі математичних моделей вони поки не піддаються.  

При математичному моделюванні на відміну від інших форм моделювання 

досліджуване явище замінюється його математичним описом, відтвореним комп’ютерною 

технікою. Таким чином, експерименти проводяться не з реальними об'єктами, а віртуально, 

реалізацією математичної моделі явища. Такі моделі називаються кібернетичними, так як 

процеси, що відбуваються в живих системах, можна розглядати як процеси управління зі 

зворотним зв'язком.  

У Санкт-Петербурзькому технічному інституті целюлозно-паперової промисловості 

розроблений метод електронно-конвективно-дифузійної аналогії (ЕКДА). Сутність його 

полягає у використанні математичного ізоморфізму двох фізичних систем (трансформації 

речовин в природних середовищах і електричної). Метод є засобом імітаційного 

моделювання при обґрунтуванні норм ГДК шкідливих речовин, що скидаються із стічними 

водами у водойми, і викидів в атмосферне повітря. При цьому можуть бути враховані всі 

основні визначальні умови перенесення і трансформації забруднюючих речовин, природні 

фактори і гідрометеорологічні режими. 



Екологічна експертиза є особливим видом екологічного дослідження, спрямованого 

на отримання оцінки впливу на навколишнє середовище, природні ресурси і здоров'я людей 

комплексу промислово-господарських та інших об'єктів. Це організована діяльність 

екологів-експертів, що включає аналіз конкретних проблем природокористування з широким 

застосуванням методології системного підходу, постановку точного діагнозу і вироблення 

екологічно обгрунтованого висновку. 

Промислово розвинені країни, раніше зіткнулися з проблемою погіршення стану 

природного середовища, були змушені почати розробку методики і системи експертиз. Вони 

почали проводитися з 1965 року в Японії, з 1970 року в США, з 1973 року в Канаді і т.д.  

В даний час для оцінки впливу на навколишнє середовище антропогенних факторів 

використовується шість спеціальних методів: груповий експертизи, «контрольного списку», 

картографічного накладення, блок-схеми, матричний метод і моделювання. Останні два 

методи широко використовуються при екологічній експертизі в зарубіжних країнах. Так, при 

матричному методі в матрицю включають наступну інформацію: за компонентами 

середовища (кліматичні параметри - температура, вологість, вітер; земельні ресурси; водні 

об'єкти і т.д.), за видами господарської діяльності (шахти, збагачувальні фабрики) із 

зазначенням індикаторів техногенного впливу. Наприклад, в США при проведенні 

експертизи різних проектів господарських споруд використовуються матриці, в які вводяться 

більше 80 компонентів довкілля з урахуванням типів впливів (шум, вібрація, відвали, 

лісорозробки і ін.). 

Екологічну експертизу підрозділяють на три основні групи: 

 ретроспективна експертиза - вивчення наслідків реалізованих раніше проектів, 

підведення підсумків незапланованих промислових експериментів по впливу на навколишнє 

середовище; 

 оперативна експертиза - розслідування екологічних проблем, пов'язаних з 

аварійними ситуаціями і необхідністю отримання конкретних даних по екологічній 

обстановці в різних пунктах і регіонах; 

 перспективна експертиза - розгляд широкого кола проблем 

природокористування локального, регіонального та глобального рівнів. 

Різні типи експертиз мають свої основні особливості, наприклад, експертиза 

технології передбачає маловідходний процес в порівнянні з виробленими нормативами, а 

техніки - визначення ступеня її ресурсоємності і екосумісності. 

У таких країнах, як Японія, США, Франція, Канада, при проведенні експертиз 

точність прогнозів виявилася досить високою, лише 7% прогнозів повністю не виправдалося.  

Екологічна експертиза коштує дуже дорого (в середньому 1% від загальної вартості 

запропонованого проекту), але ці витрати значно менші, ніж ті, які можуть знадобитися для 

ліквідації наслідків здійснення помилкових рішень, не кажучи про можливі збитки, завдані 

здоров'ю людей чи стійкості природних систем. 
 


