
Лекція 8 

МОНІТОРИНГ ТА БІОІНДИКАЦІЯ 

 

8.1. Моніторинг природного навколишнього середовища 

8.2. Біомоніторинг 

Сам.: 8.3. Стандартизація і нормування якості навколишнього 

середовища [Агроекологія: теорія та практикум. / За ред..В.М.Писаренка –

К.: ІнтерГрафіка, 2003. –C.226–231].   

 

8.1. Моніторинг природного навколишнього середовища 

Забруднення природного середовища та потреби охорони природи 

спонукали до необхідності організації обліку розмірів антропогенних змін у 

природному середовищі та їхніх проявів в окремих регіонах. Це завдання 

вирішується за допомогою моніторингу. Моніторинг - це науково-інформаційна 

система спостережень, оцінок і прогнозів стану навколишнього середовища та 

живих організмів.  

Виділяють три види моніторингу:  

фоновий моніторинг передбачає систематичні стаціонарні заміри, що проводяться 

за єдиною програмою, стану атмосфери, ґрунту, природних вод та 

особливостей земної поверхні; 

біологічний моніторинг зорієнтований на систематичне оцінювання стану видів 

рослин та тварин. Він включає реєстрацію зміни чисельності, структури 

їхніх популяцій, характер міграцій та розмноження; 

господарський моніторинг проводиться з метою оцінки діяльності окремих 

сільськогосподарських або промислових підприємств.  

Залежно від розмірів охопленої моніторингом території розрізняють три 

його основні рівні: а) глобальний моніторинг, який оцінює стан біосфери й 

параметри атмосфери, гідросфери та геосфери в цілому,  

б) регіональний моніторинг, який має за мету виявлення джерел забруднення 

природного середовища та встановлення шляхів міграції забруднюючих речовин 

у межах великих регіонів, в) локальний моніторинг, який передбачає аналіз стану 
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окремого природного об'єкта.  

Метою агроекологічного моніторингу є: збереження і відтворення 

природно-ресурсної бази в аграрному секторі; ефективна екологізація всіх галузей 

сільськогосподарського виробництва; забезпечення сталого виробництва якісної 

біологічної продукції. 

У завдання агроекологічного моніторингу входять спостереження за станом 

агроекосистем, отримання систематичної об'єктивної інформації щодо їх 

функціонування, оцінка отриманої інформації та прогноз можливих змін стану 

агроценозів на перспективу, розробка рішень і рекомендацій, спрямованих на 

ефективне керування агро-екосистемами. Агроекологічний моніторинг 

грунтується на принципах комплексності та систематичності спостережень за 

компонентами агроекосистеми: атмосфера — вода — ґрунт — рослина — тварина 

— людина, вірогідності досліджень, що проводяться різними фахівцями у різних 

природно-кліматичних зонах за узгодженими програмами під єдиним науково-

методичним керівництвом. 

Нерідко результати моніторингу оформлюють у вигляді екологічних карт. 

У цілому моніторинг дає фактичні дані, що необхідні для розробки 

математичних моделей, які дозволяють на основі комп'ютерної техніки робити 

узагальнення та порівняння, розробляти прогнози і оперативно використовувати 

заходи запобігання деградаційним процесам, що намітилися. На глобальному 

рівні ці прогнози виконують такі організації, як «Римський клуб», створений у 

1968 році А. Печчеї та «Всесвітня вахта», що існує з 1984 року та очолюється Л. 

Брауном. 

 

8.2. Біомоніторинг 

Особливу різновидність моніторингу представляє біоіндикація, або 

біомоніторинг - облік стану природного середовища з особливою увагою до 

живих організмів. Біоіндикація - це особлива галузь екології, що вивчає стан 

навколишнього середовища на основі змін, які спостерігаються в особин, 

популяцій видів живих організмів. Перша програма «Біоіндикатори» була 

прийнята в 1982 році на XXI Асамблеї Міжнародного союзу біологічних наук. 
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Для оцінки стану природних систем біомоніторинг більш інформативний, 

ніж реєстрація фізичних та хімічних параметрів стану навколишнього 

середовища. Це визначається здатністю живих організмів концентрувати велику 

кількість сторонніх речовин у своєму тілі. Інформація фонового моніторингу 

інколи може показувати несуттєво мале забруднення середовища ксенобіотиками, 

а біомоніторинг засвідчує, що йде процес акумулювання даного ксенобіотика в 

живих організмах та вказує на необхідні заходи щодо очистки середовища від 

нього. 

Особливе значення біоіндикація набула в нашій країні після Чорнобильської 

аварії, у зв'язку з поширенням її проблем до радіобіоіндикації і розробки 

радіопротекторів. 

Хоча виникнення знань і спостережень щодо деградаційних змін в природі 

під дією людини відоме з античних часів, становлення біоіндикації як окремого 

напряму науки датується кінцем XIX сторіччя і пов'язано з ім'ям 

О.П. Карпінського. В 1884 p., вперше були опубліковані роботи 

О.П. Карпінського, які не втратили актуальності досі. Ці наукові праці включають 

обгрунтування використання організмів, властивостей грунтів і гірських пород за 

особливостями рослинного покриву для оцінки стану довкілля. 

 

Види реакцій чутливих організмів-біоіндикаторів не тільки на малі дози 

стресора, але й на дію комплексу чинників: 

• зміна забарвлення рослин, напр., хлороз, пожовтіння, почервоніння, 

сріблястість листя та інші; окрасу тварин; 

• дефоліація і дефлорація - опадіння листя і квітів; 

• некроз - відмирання обмежених частин тканини; 

• синергізм - спільна дія декількох стресорів довкілля (мінімум двох), 

коли їх складові підсумовуються; 

• інгібування — гальмування або сповільнення життєвих процесів, 

ефектів дії антропостресорів; 

• емерджентність — наявність у системного цілого особливих 

новітніх властивостей, які не спостерігаються при дії стресорів окремо. 

Можливі наступні рівні біоіндикації: 

1) біохімічні і фізіологічні реакції (зміна різних процесів і 

накопичування певних токсикантів в органах); 

2) анатомічні, морфологічні, біоритмічні і поведінкові реакції; 

3) флористичні, фауністичні, хорологічні зміни (перші дві відносяться до 

змін з флорою та фауною, а хорологічні (від лат.choros - місце) відносяться до 
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змін в розташуванні організмів в просторі); 

4) біоценотичні зміни; 

5) ландшафтні - вищий рівень біоіндикаційних порушень. 

Біоіндикація може відбуватись на рівні макромолекул, клітини, організму, 

популяції, екосистеми. 

 

Форми, види і типи біоіндикації.  

Біоіндикація має наступні форми: 

♦ специфічна - реакція організму тільки на один екологічний чинник; 

♦ неспецифічна - одна і та ж реакція біоіндикатора на різні чинники; 

♦ чутлива - значна реакція при незначних антропогенних діях, тобто 

чутливими індикаторами можуть бути процеси в клітині і організмі, напр., 

накопичування амінокислоти проліну або сульфуру в листі, зміни у пігментному 

комплексі, ферментативній активності, а також морфологічні порушення (зміна 

форми, сіметрії і розміру листа, хлорози, некрози); 

♦ рання - реакція і ознаки деградації об'єкту помітні вже при 

мінімальних дозах стресора і одразу ж після його дії, або за дуже короткий час; 

♦ акумулятивна - це накопичення дій чинника у живому біоіндикаторі 

без швидкої прояви порушень. 

У природі усі види біоіндикації складають ланцюг біохімічних реакцій, що 

відбуваються послідовно. В залежності від контакту «стресор - біосистема» 

розрізняють наступні види біоіндикації. 

Пряма біоіндикація - це тип біоіндикації, коли антропогенний стресор діє 

безпосередньо на біосистему. 

Опосередкована біоіндикація - це тип біоіндикації, тобто проява 

біоіндикації в біологічній системі, на яку не було прямої дії стресора, але ця дія 

непрямим чином відбилася на неї. 

У середині організму також спостерігається повна субординація біохімічних 

реакцій, що виникають під впливом зовнішних чинників. В цьому випадку 

розрізняють первинну і вторинну біоіндикацію. 

В залежності від біооб'єкту, розрізнюють такі типи біоіндикації, як 
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біоіндикація вірусів, біоіндикація мікроорганізмів, фітоіндикація, біоіндикація 

тварин. 

В практичній роботі наводяться вплив елементів або речовини, які виявлені 

в грунті на рослини. Гарантом чистої води також можуть бути такі біоіндикатори: 

рослини (вільха чорна, верба, водокрас), тварини (окунь, йорж, щука), безхребетні 

(личинки волохокрильця, беззубки, перлівниці).  

У порядку зростання толерантності до забруднювачів рослини 

розташовують в наступний ряд: гриби < лишайники < хвойні < трав'янисті 

рослини < листопадні дерева. 

Найбільш чутливі до забруднень повітря такі культури: салат, люцерна, 

злакові, хрестоцвітні, а до нечутливих видів відносять кукурудзу, виноград, 

трояндоцвітні, подорожник. 


