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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Уже очевидно, що екологічні 
проблеми визначатимуть по-

рядок денний людства на найближ-
чу перспективу. Про здобутки 
українських науковців у галузі ра-
ціонального використання природ-
них ресурсів, збереження довкілля 
та забезпечення сталого розвитку 
ми розмовляли з віцепрезидентом 
Національної академії наук Укра-
їни академіком Анатолієм ЗАГО-
РОДНІМ.

— Анатолію Глібовичу, чимало 
апокаліптичних прогнозів проро-
кують швидке виснаження при-
родних ресурсів, брак прісної води, 
їжі, енергоносіїв, а також стрімке 
збільшення кількості відходів. Чи 
не перебільшені ці виклики?

— Ці проблеми цілком реальні. 
Ще 1992 року на Конференції ООН 
з навколишнього середовища і роз-
витку в Ріо-де-Жанейро, яка отри-
мала неофіційну назву Саміт Зем-
лі, було проголошено ідею стало-
го розвитку. Вона передбачає за-
безпечення потреб нинішнього по-
коління без завдання шкоди мож-
ливостям майбутніх поколінь задо-
вольнити їхні потреби. Альтерна-
тиви сталому розвиткові немає — 
будь-який інший шлях призведе до 
глобальної екологічної катастрофи.

Фахівці академії розробили про-
єкти національних концепцій та 
стратегії сталого розвитку України. 
Ще з кінця 1990-х ми неодноразово 
надсилали ці документи урядові й 
парламенту, проте їх, на жаль, так 
і не було затверджено. Прикро, що 
в нашій державі досі немає систем-
ного підходу до переходу на засади 
сталого розвитку.

— Національна доповідь «Цілі 
сталого розвитку: Україна» (2017) 
містить приголомшливі циф-
ри щодо масштабів трансформа-
ції довкілля, зокрема його забруд-
нення промисловими і побутови-
ми відходами. Як наука може цьо-
му протидіяти? 

— Згадані у національній допові-
ді проблеми системні та комплек-
сні, отже їх розв’язання потребує 
зусиль усіх гілок влади на всіх рів-
нях — від уряду до районних і се-
лищних рад. Звісно, не обійтись і 
без науки. Експерти мають оціни-
ти рівень загроз, спрогнозувати на-
слідки, розробити технології раціо-
нального використання ресурсів, а 
також заходи з повернення транс-
формованого довкілля до стану, 
близького до природного, і приро-
доохоронні заходи.

Що ж стосується відходів, то си-
туація з ними справді серйозна. 
Згадати бодай проблеми, з якими 
кілька років тому зіткнувся Львів. 
Але кількість твердих побутових 
відходів навіть великого обласно-
го центру просто мізерна порівня-
но з мільйонами тонн твердих, рід-
ких і газоподібних забруднювачів, 
що їх промисловість і сільське гос-
подарство щороку викидають в ат-
мосферу, поверхневі води та ґрун-
ти. На превеликий жаль, згаяно за-
багато часу.

Звісно, ми, науковці, не усуває-
мося від розв’язання цієї проблеми, 
але першість тут за органами цен-
тральної та місцевої влади, підпри-
ємцями й землевласниками. Най-
більше, що ми можемо зробити, — 
підказати шляхи подолання про-
блем. 

У доробку вчених академії є 
ефективні технології, призначені 
для переробки токсичних твердих 

відходів, нафти й нафтопродуктів, 
очищення стічних вод, виготовлен-
ня паливних сумішей з біомаси із 
залученням осадів стічних вод, ви-
робництва біовугілля з відходів бі-
омаси, очищення та знезаражен-
ня питної води, опріснення соло-
них вод, видобутку й утилізації біо-
газів зі звалищ, відновлення родю-
чості ґрунтів.

— Найбільша, напевно, увага 
нині прикута до глобальних змін 
клімату, які з часом стають дедалі 
очевиднішими. Ситуація вже без-
надійна чи людство ще здатне да-
ти їй раду?

— За будь-якого сценарію пере-
бігу подій не варто сидіти склавши 
руки. На Саміті Землі наша дер-
жава долучилася до підписантів 
міжнародного екологічного дого-
вору — Рамкової конвенції ООН 
зі зміни клімату, яка одним з пер-
ших завдань визначила створен-
ня національних кадастрів викидів 
і абсорбції парникових газів. На-
ступним кроком стало підписання 
у 1997 році так званого Кіотсько-
го протоколу — міжнародної уго-
ди, яка зобов’язала розвинені кра-
їни та країни з перехідною еконо-
мікою скоротити або стабілізувати 
викиди парникових газів у 2008—
2012 роках до рівня 1990-го. Згодом 
у межах конвенції було укладено 
так звану Паризьку угоду, що ре-
гулює заходи зі зменшення вики-
дів вуглекислого газу з 2020 року.

В Україні вже чимало зроблено 
для імплементації всіх цих доку-
ментів. Кліматологи академії, за-
лучені до Міжурядової групи екс-
пертів з питань змін клімату, гру-
пи з підготовки національно визна-
ченого внеску України до Паризь-
кої угоди та міжнародної експерт-
ної групи Ad Hoc для підготовки 
неофіційної декларації з етичних 
принципів у галузі дослідження 
зміни клімату, розробили науково 
обґрунтовані рекомендації щодо 
розрахунків використання викоп-
ного палива, уточнення значен-
ня приросту біомаси за деревни-
ми породами та природними зона-
ми і калібрування моделей динамі-
ки вуглецю у ґрунтах. Проте ціл-
ком реалізувати зусилля наукових 
установ та інших організацій мож-
на лише за наявності та відповід-
ного фінансування державної клі-
матичної програми.

— Побутує думка, що кліма-
тичні зміни — це не так і погано, 
бо можна буде, наприклад, збира-
ти кілька врожаїв на рік і заоща-
джувати на опаленні. Чи є в цьому 
раціональне зерно? 

— Це лише один бік меда-
лі. Справді, завдяки підвищенню 
температури в холодну пору року 
зменшилися потреби в теплоенер-
гії, отже обсяги спалюваного ви-
копного палива і викиди вуглекис-
лого газу. Складаються сприятливі 
умови для отримання двох врожа-
їв за сезон і вирощування тепло-
любних цінних культур на всій те-
риторії України. Проте без достат-
ньої вологозабезпеченості не мож-
на отримати й одного врожаю, а 
разом з екзотичними фруктами до 
нас прийшли екзотичні шкідники 
та хвороби. Тому перш ніж розро-
бляти адаптаційні заходи, необхід-
но оцінити вразливість населен-
ня та різних секторів економіки до 
зміни клімату.

— Цьогоріч в Україні вперше за 
понад 100 років спостережень не 

було весняної повені, а влітку до-
щові паводки на заході завдали 
величезних збитків через зато-
плення населених пунктів і руй-
нування інфраструктури. Які но-
ві небезпеки пов’язані з такими 
явищами?

— На тлі надлишку або дефі-
циту води виникають екологічні 
ризики. Їх оцінюють здебільшого 
емоційно. Хоч наші науковці роз-
робили відповідну теорію й мате-
матичний апарат.

Крім шкоди від паводків чи пря-
мої нестачі води під час посух, іс-
нують інші проблеми. Найгострі-
ша для річкових та озерних еко-
систем нестача води. Вона при-
зводить до погіршення якос-
ті водних ресурсів, перешко-
джає збереженню відтворю-
вальних ділянок для риб, амфі-
бій і водоплавних птахів, позна-
чається на загальному рівні бі-
орізноманіття. Негативні ефек-
ти посилюються почастішан-
ням і подовженням літніх за-
сух, створенням сприятливих 
умов для натуралізації чужо-
рідних видів гідробіонтів і по-
ширенням паразитарних за-
хворювань. 

Хоч як це парадоксально, 
нині регулювання річкового стоку 
— чи не найдієвіший засіб запобі-
гання катастрофічним паводкам і 
акумуляції води для покриття во-
додефіциту. Проте створення во-
досховищ на річках породжує чи-
мало додаткових ризиків. Адже 
екосистема річки як вільного водо-
току зникає, а виникає штучна во-
дойма, що розвивається за влас-
ними законами.

Лише науково обґрунтована 
кількісна оцінка екологічних ри-
зиків дає змогу знаходити компро-
міс між потребами та безпекою на-
селення на берегах річок і життєз-
датністю самої гідроекосистеми.

— Поясніть, будь ласка, чи 
справді існують причиново-на-
слідкові зв’язки між масштабним 
вирубуванням лісів у Карпатах і 
ледь не щорічними катастрофіч-
ними паводками.

— Наявний одночасний вплив 
хижацького господарювання і клі-
матичного й географічного чинни-
ків. Карпати розташовані на шля-
ху повітряних мас, які несуть во-
логу з Атлантики. Перевалюючи 
через гори, повітряні маси цю во-
логу втрачають. Саме тому в Кар-
патському регіоні норма опадів 
може бути у 5—6 разів більшою, 
ніж на рівнинній Україні. Підви-
щення приземної температури по-
вітря призводить до зростання йо-
го вологості — з’являються зли-
ви та грози. А оскільки з безлісих 
схилів вода стікає фактично без-
перешкодно, то рівень води у річ-
ках стрімко піднімається.

Звичайно, ліси відіграють дуже 
велику роль як головний наземний 
компонент підтримання природ-
ної рівноваги. На міжнародному 
рівні їх визнано важливою скла-
довою сталого розвитку та сучас-
ної кліматичної політики. Ліс — 
стійка та саморегульована систе-
ма, спроможна поступово стабілі-
зуватися. Отже, слід зробити все, 
щоб обмежити поширення осеред-
ків усихання, мінімізувати втрати 
через несвоєчасні санітарно-оздо-
ровчі заходи. Необхідно вдоско-
налити систему моніторингу ста-
ну лісів.

— Чи займається академія при-
родоохоронною діяльністю? 

— Серед наших учених-при-
родничників багато авторитетних 
природоохоронців, що цілком ло-
гічно. Однак ми як організація без-
посередньо природу не охороня-
ємо. Але здійснюємо наукові до-
слідження та різноманітні моні-
торинги, надаємо рекомендації зі 
створення нових природоохорон-
них об’єктів і збереження приро-
ди у наявних об’єктах природно-
заповідного фонду, ведемо Черво-
ну й Зелену книги України, готує-
мо матеріали до щорічного аналі-
тичного огляду про стан техноген-
ної та природної безпеки, а також 
пропозиції із захисту населення й 
територій від надзвичайних ситу-
ацій. Сподіваємось, у підсумку на-
ші роботи посприяють збільшен-
ню площі заповідних об’єктів до 
середньоєвропейського рівня — 
15%, нині ж цей показник стано-
вить 6,8%.

— Людство, вочевидь, уже не 
зможе відмовитися від спожи-
вання природних ресурсів і наро-
щування електрогенерації. Яки-
ми питаннями сталого й безпеч-
ного ресурсокористування опіку-
ються в НАН України?

— На території України досі за-
лишаються перспективними від-
криття нових родовищ і корисних 
копалин. Завдяки нашим фунда-
ментальним дослідженням і но-
вим пошуковим технологіям від-
крито вже понад півтори сотні на-
фтових, газових та газоконденсат-
них родовищ у Дніпровсько-Доне-
цькій западині. У тісній співпраці з 
державними структурами та при-
ватними компаніями в галузі над-
рокористування виконуємо при-
кладні дослідження — за напря-
мами обґрунтування розвитку мі-
нерально-сировинної бази Укра-
їни, пошуку і розроблення родо-
вищ корисних копалин та впрова-
дження сучасних ощадних техно-
логій їх освоєння. 

Приділяємо велику увагу запо-
біганню природним і техногенним 
надзвичайним ситуаціям та подо-
ланню їхніх наслідків. НАНУ за-

безпечує функціонування і роз-
виток усієї національної сейсмо-
логічної мережі. Розроблена на-
шими науковцями методика сей-
смічного захисту передбачає ши-
роке впровадження сейсмостій-
кого проєктування та будівництва 
житла і промислових об’єктів. Ми 

здійснили комплексний ло-
кальний скринінг Чорно-
бильської зони відчуження 

у пошуках найперспек-
тивніших площ для спо-

рудження глибинного 
сховища радіоактив-

них відходів.
Оскільки 70% 

відходів у на-
шій країні ста-
новлять відва-
ли гірської ви-
добувної про-
мисловості , 
то перспек-
тивності набу-
вають дослі-

дження, при-
значені задо-

вольнити сиро-
винні потреби 

економіки, й еко-
логізувати видо-

бувну промисловість. 
Ідеться про технології виробни-
цтва високоякісних залізоруд-
них концентратів із бідних заліз-
них руд, а також із відходів гірни-
чо-збагачувальних комбінатів. За-
вдяки нашим науковцям те, що ра-
ніше вважали відходами, стало си-
ровиною.

Маємо десятки історій успіху 
в міжнародній науковій співпра-
ці у галузі природокористування й 
охорони довкілля, зокрема з Між-
народним інститутом прикладного 
системного аналізу (IIASA).

— Анатолію Глібовичу, не можу 
не поцікавитися співпрацею ака-
демії з ЮНЕСКО.

— Наша співпраця з ЮНЕСКО 
настільки тривала й динамічна, що 
це, напевно, тема для окремої роз-
мови. Найвагоміших результатів 
досягнуто за програмою «Люди-
на і біосфера» (МАБ) у створенні 
та забезпеченні належного функ-
ціонування національної мере-
жі біосферних резерватів ЮНЕС-
КО. Вона складається з восьми 
об’єктів, чотири резервати тран-
скордонні, два з них трилатераль-
ні, зокрема перший у світі поль-
сько-словацько-український ре-
зерват «Східні Карпати». 

Торік Міжнародна координа-
ційна рада МАБ-ЮНЕСКО за-
твердила транскордонний поль-
сько-український біосферний ре-
зерват «Розточчя». Проте якщо в 
середньому у Європі площа біо-
сферних резерватів становить 
близько 7% території, то в Укра-
їні — лише 1,2%. Тому готуємо-
ся до створення транскордонних 
резерватів з робочими назвами 
«Прип’ятське Полісся» та «Мар-
мароські гори», тристороннього 
молдовського-румунсько-укра-
їнського біосферного резервату в 
пониззі Дунаю і Пруту.

Сніжана МАЗУРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

Віцепрезидент НАН України академік Анатолій Загородній: 

«Альтернативи сталому розвитку  
немає — будь-який інший шлях призведе  

до глобальної екологічної катастрофи»


