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Контурні біотопи як сучасний інструмент 
моніторингу морських екосистем 

Контурні біотопи  

моря: 

 

1- аероконтур,  

2- псаммоконтур,  

3- літоконтур,  

4- пелоконтур,  

5- потамоконтур. 



2000-2011 

Добрі (задовільні) Задовільні (добрі) Задовільні (погані) 
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Якість води за трофо-сапробіологічними показниками 

Задовільні 

Впровадження Водної Рамкової Директиви ЕС до оцінки якості річок України 
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Динаміка таксономічного складу макрозообентосу 



Порівняльна оцінка енергетичних показників різних 
компонентів лісових та степових екосистем 
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K – енергія відчуженої біомаси консументами, L – валова енергія біомаси, P – 

енергія приросту,   М – енергія опаду,  

D – енергія детриту, R – енергія дихання, Gg – енергія гумінових кислот у ґрунті, Gf – 

енергія фульвокислот у ґрунті,  

S – енергія синтезу, Y – ступінь стійкості екосистем  

Y = 1 : 4 

Y =14 : 1 



Результати оцінки 

дефоліації лісів України 

за 2012 р. : А- на  основі 

1500 моніторингових 

ділянок; Б – узагальнена 

карта-схема  

А 

Б 

Моніторинг лісів України 



 
 
  
 
 
 
 

Мохи як біомонитори атмосферного забруднення 
повітря важкими металами 

 

Кадмій (Cd)                              

 

   1995    2000   2005 

Середні концентрації кадмію (Cd) в мохах як показники його випадання  з 

атмосферного повітря в Україні (Полісся, Карпати, Лісостеп) та у Європі за даними 

моніторингу у 1995, 2000, 2005 рр. (сітка EMEP: 50 × 50 км2) 



Біоіндикація стану забруднення атмосферного 
повітря 

Випадання ртуті на території Українських 

Карпат, що встановлено за допомогою 

біогеохімічного моніторингу у 2000 році. 

 

Свідчення наявності західного 

переносу забруднених повітряних мас 

з Центральної Європи на територію 

України через Карпати. 

 



 
Біоіндикаційна оцінка фітотоксичної дії приземного озону за 

допомогою тест-рослин 
 

Візуальні ушкодження листків тест-культур (культиварів)  квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) 

приземним озоном (а) – cv S-156 (озон-чутливий культивар);  (б) – cv R-123 (озон-толерантний  

культивар) 



Ліхеноіндикаційні карти забруднення повітря міст 

України 

• 1 – зона високого 

забруднення (ІЧП 

– 0-1),  

• 2 – зона 

середнього 

забруднення (ІЧП 

– 1-5),  

• 3 – зона слабкого 

забруднення (ІЧП 

–5-10),  

• 4 – незабруднена 

територія       

(ІЧП >10). 

 



Індекс чистоти повітря для умов України 

• Переваги індексу чистоти 

повітря запропонованого для 

умов України 

(ІЧП)(Kondratyuk 1994) над 

індексами, рекомендованими 

для використання в країнах 

Європейської Спільноти, були  

проілюстровані на прикладі 

міста Києва (Димитрова (2009; 

Dymytrova 2010). 

дуже забруднена 

середньозабруднена 

слабкозабруднена 

незабруднена 

 



 

 

 Розроблено наукові підходи та 

метод синфітоіндикації, що 

знайшов широке застосування 

для оцінки різних властивостей 

грунту та кліматичних факторів, 

що має велике прогностичне 

значення (Дідух, 2011).  
 

Аспекти застосування: 

1 - оцінка еконіш видів; 

2 –аналіз взаємозалежностей між 

екофакторами; 

3 – фітоіндикація ландшафту та 

його складових; 

4 – оцінка впливу лісу на 

середовище; 

5 – оцінка динаміки та 

прогнозування  змін в часі; 

6 – створення екологічних карт. 

Синфітоіндикація та аспекти її використання 


