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ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА СТАН ДОВКІЛЛЯ
Для розробки заходів, спрямованих на усунення негативних наслідків втручання людини в навколишнє природне
середовище і поліпшення екологічної ситуації, застосування методів оптимізації природокористування з одержанням
достатньої кількості продукції при одночасному збереженні довкілля необхідна організація екологічного моніторингу.
Моніторинг – це комплексна система спостережень, збору, обробки, систематизації та аналізу інформації про стан навколишнього середовища, яка дає оцінку і прогнозує його зміни, розробляє обґрунтовані рекомендації для прийняття управлінських
рішень. Основні задачі екологічного моніторингу: спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз її стану, визначення
ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення факторів і джерел впливу. В кінцевому випадку метою
моніторингу навколишнього середовища є оптимізація відносин людини з природою, екологічна орієнтація господарської
діяльності.
Екологічний моніторинг виник на стику екології, біології, географії, геофізики, геології й інших наук. Виділяють різні
види моніторингу в залежності від критеріїв:т біоекологічний (санітарно-гігієнічний); геоекологічний (природньогосподарський); біосферний (глобальний); геофізичний; кліматичний; біологічний; здоров'я населення й ін.
Особливу роль у системі екологічного моніторингу відіграє біологічний моніторинг, тобто моніторинг біологічної
складової екосистеми (біоти). Біологічний моніторинг – це контроль стану навколишньої природного середовища за
допомогою живих організмів. Головний метод біологічного моніторингу – біоіндексація, зміст якої полягає в реєстрації будьяких змін в біоті, викликаних антропогенними факторами. У біологічному моніторингу можуть бути використані не тільки
біологічні, але і будь-які інші методи, наприклад, хімічний аналіз змісту забруднюючих речовин в живих організмах.
Екологічний моніторинг здійснюється на чотирьох рівнях:

локальному – на території окремих об’єктів (підприємств), міст, ділянках ландшафтів. Для ефективного
контролю за забрудненням атмосфери в містах із населенням до 100 тис. осіб контрольних станцій доцільно мати
принаймні три; від 100 тис. до 300 тис. осіб – не менше п’яти, від 300 тис. до 500 тис. – сім, тоді як у населеному
пункті з населенням понад 1 млн чоловік – 11–24 пункти. Промислові системи екологічного моніторингу
контролюють викиди промислових підприємств, рівень забруднення промислових майданчиків і прилеглих до них
районів;

регіональному – в межах адміністративно-територіальних одиниць, на територіях економічних і природних
регіонів. Здебільшого він отримує дані про забруднення атмосфери і водойм від міських і промислових контрольних
станцій;

національному – на території країни в цілому моніторинг означає статистичну обробку та аналіз даних про
забруднення навколишнього середовища від регіональних систем, зі штучних супутників землі та космічних
орбітальних станцій. Вони функціонують разом зі службою погоди Держкомгідромету України і здійснюють
прогноз якості навколишнього середовища на великих територіях країни;

глобальному – глобальні системи моніторингу навколишнього середовища використовуються для
досліджень і охорони природи та здійснюються на основі міжнародних угод у цій сфері. Низка країн має мережу
наземних станцій, на яких здійснюються безперервний відбір та аналіз проб на наявність в атмосфері
забруднювальних речовин, СО2, СО, пилу, свинцю, радіонуклідів та ін.
Отже, моніторинг довкілля - це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу
інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково - обґрунтованих рекомендацій для прийняття
рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Нинішню екологічну
ситуацію в Україні можна охарактеризувати як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування
об'єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації
народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно
небезпечних галузей промисловості.
Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічного стрілокальні ситуації поглиблюються
великими регіональними кризами. Чорнобильська катастрофа з її довготривалими медико-біологічними, економічними та
соціальними наслідками спричинила в Україні ситуацію, яка наближається до рівня глобальної екологічної катастрофи. Серед
промислових об'єктів одним з основних забруднювачів атмосферного повітря є підприємства теплоенергетики (близько 30
відсотків усіх шкідливих викидів в атмосферу від стаціонарних джерел).
Основними причинами низької віддачі земельного потенціалу в Україні є безгосподарне ставлення до землі, тривала
відсутність реального власника, помилкова стратегія максимального залучення земель до обробітку, недосконалі техніка і
технологія обробітку землі та виробництва сільськогосподарської продукції, невиважена цінова політика, недотримання
науковообґрунтованих систем ведення землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення недостатньої
кількості органічних добрив, низький науково-технічний рівень проектування, будівництва та експлуатації меліоративних
систем, недосконала система використання і внесення мінеральних добрив та невиконання природоохоронних, комплексномеліоративних, протиерозійних та інших заходів.

