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В умовах сьогодення автомобільний транспорт стає найбільш значним 

джерелом забруднення атмосферного повітря, особливо великих міст. 

Транспортна мережа магістральних вулиць є надзвичайно розгалуженою, з 

інтенсивними транспортними потоками. Це створює умови для забруднення 

повітря викидами автотранспорту в зонах житлової забудови, а отже має 

негативний вплив на стан здоров’я населення та живі істоти. З огляду на це, 

проблема зменшення негативного впливу автомобільного транспорту на 

довкілля залишається актуальної. 

Місто Дніпро – багатофункціональний обласний і промисловий центр, 

важливий транспортний вузол міжобласного значення, центр міської 

агломерації. Газопилові викиди шкідливих речовин в атмосферу здійснюються 

на 171 підприємстві з 7000 джерел викидів, у тому числі з 6200 організованих 

джерел. Підприємства зі складними технологічними циклами викидають в 

атмосферу до 80 найменувань забруднюючих речовин. Значний вклад у 

забруднення повітряного басейну вносить автотранспорт. У Дніпрі знаходиться 

близько 1500 автогосподарств; державного транспорту нараховується майже 27 

тис. одиниць; у приватному користуванні громадян знаходиться більше 150 тис. 

автомобілів. На автотранспорт приходиться близько 50% від сумарного об’єму 

викидів токсичних речовин в атмосферу [1]. Внаслідок викидів з 

автотранспортних засобів газовий склад атмосфери м. Дніпра якісно змінився та 

продовжує змінюватися і подалі. Враховуючи це, було прийнято рішення 

оцінити якість атмосферного повітря уздовж центральної магістралі м. Дніпра 

проспекту Д. Яворницького з метою визначення екологічної ситуації на території 

міста за допомогою одного з методів біоіндикації – «Стерильність пилку» 

рослин-індикаторів [2]. Апробація цього методу було використано при 

визначенні стану атмосферного повітря на техногенно навантажених теріторіях, 

результати яких відображено у роботах [3-10]. 

Оцінка екологічного стану повітря проспекту Д. Яворницького м. Дніпра 

проводилась у 2020 році. Обстеження проспекту проводилось на 15 пунктів. Це 

місця, де до центрального проспекту прилучаються вулиці, щоб були 

досліджені найбільш небезпечні та техногенно-навантажені райони. В кожному 

пункті було використано від 1 до 11 видів рослин та проаналізовано від 1 тис. 

до 3 тис. та більше клітин пилку кожного виду. Отримані дані були приведені у 

єдину систему умовних показників ушкодженості біосистем (УПУ), що 

дозволило зробити оцінку стану навколишнього середовища за допомогою 

інтегральних умовних показників ушкодженості (ІУПУ). Критерії УПУ та 
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ІУПУ визначалися з урахуванням аналогічних показників в комфортних і 

критичних умовах, а також природної стійкості популяцій пилкових клітин 

фітоіндикаторів до впливу техногенних факторів на урбанізованих територіях.  

Для ранжування території міста за станом навколишнього середовища була 

застосована шкала оцінки екологічної ситуації [11]. Результати аналізу якості 

атмосферного повітря за показником «Стерильність пилку» рослин-індикаторів, 

які ростуть на території проспекту Д. Яворницького м. Дніпра за 2020 рік подано 

на рис. 1. Всього було обстежено в цьому році 74000 клітин пилку. Це дозволило 

зробити повний цитологічний аналіз пилку рослин, стан яких корелює зі станом 

повітря території, на якій вони зростають. Числові значення стерильності пилку 

змінюються в широких межах. А саме, мінімальний відсоток стерильності 

складає 2,2%, а максимальний – 61%. 

 
Рисунок 1 - Інтегральна оцінка екологічного стану проспекту 

Д. Яворницького міста Дніпро за результатами біотестування, 2020 рік 

 

Найгірший стан атмосферного повітря спостерігається навколо автовокзалу 

в кінці проспекту Д. Яворницького з «катастрофічною» оцінкою екологічного 

стану. Найліпшого екологічного стану уздовж проспекту не має. Більшість 

досліджених пунктів мають «незадовільну» оцінку, але з «конфліктним» станом 

біосистем та з «середнім» рівнем ушкодженості. В цілому стан навколишнього 

природного середовища за результатами проведених досліджень якості 

атмосферного повітря уздовж проспекту Д. Яворницького м. Дніпра оцінюється 

як «незадовільний» з «вище середнім» рівнем ушкодженості і «загрозливим» 

станом біоіндикаторів. Отримані результати є базою для екологічного аудита та 

картографування урбанізованої території міста Дніпра; на їх основі можуть 

будуть розроблені регіональні екологічні програми і першочергові заходи щодо 

поліпшення якості навколишнього природного середовища. 
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