Проблема азоту в Європі
Європейська оцінка азоту і проект NitroEurope

Протягом п’яти останніх років вчені по всій Європі описали
маловідому проблему азоту і загрозу, яку вона становить для
нашої природи та здоров’я – і те, як цю проблему можна
розв’язати. Ось попередній огляд Європейської оцінки азоту,
розпочатої в квітні 2011 року:
Хороший, поганий та інертний
 Більшу частину повітря, яким ми дихаємо, складає азот, але оскільки він

знаходиться в не дуже хімічно активній формі, то не становить інтересу для
більшості людей.

 Інші сполуки азоту, такі як нітрати, аміак, закис азоту та інші оксиди азоту є більш
хімічно активними, дають більше користі, але викликають і більше проблем.

 У сільському господарстві користь від азоту як головного компоненту добрив
полягає в більш високій врожайності та більш високій якості врожаю.

 Однак,

існує небезпека того, що не використаний культурами азот
«просочується» в природне середовище та додає свого внеску до екологічних
проблем.

 Промисловість, транспорт, станції очистки стічних вод також дають свій внесок
хімічно активних сполук азоту в природне середовище, погіршуючи його стан.

 Небезпеки, які становить хімічно активний азот для природного середовища,
можуть бути зведені у п’ять груп, наведених нижче.
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П’ять головних небезпек від надлишку хімічно активних сполук азоту

 Більшість існуючих екологічних стратегій спрямовано на запобігання цим
небезпекам від окремих забруднювачів або окремих джерел і, вирішуючи одну
проблему, при цьому погіршуючи інші. Більш цілісний підхід, що розглядає
взаємодію між різними хімічно активними сполуками азоту і їхню сумарну
небезпеку, здається більш ефективним.

Поворотний звіт
У п’ятирічному проекті, який фінансується програмою “Азот в Європі” Європейського
наукового Фонду, 200 вчених/експертів у цій сфері займалися підготовкою
“Європейської оцінки азоту”, в якій пояснюється стан цих небезпек в Європі та
висвітлюються можливі рішення.

 Якість води: За оцінками, в одній лише західній Європі більш ніж 10 мільйонів
осіб вживають питну воду з концентрацією нітратів, що перевищує
рекомендований рівень. Хімічно активні сполуки азоту, що надходять з річок в
море, є причиною цвітіння токсичних водоростей і утворення мертвих зон,
особливо в Північному, Адріатичному, Балтійському морях та вздовж узбережжя
Бретані.

 Якість повітря: Аміак і оксиди азоту, що надходять до атмосфери в результаті

сільськогосподарської, промислової діяльності та з міських районів, додають свій
внесок до підвищення концентрації твердих часток, приземного озону і оксидів
азоту в повітрі, яким ми дихаємо. За оцінками, тверді частки зменшують
тривалість життя більш ніж на 6 місяців майже по всій центральній Європі.

 Екосистеми і біорізноманіття: Ймовірно, що європейське біорізноманіття

зменшувалося протягом багатьох десятиріч через випадіння хімічно активних
сполук азоту з атмосфери. Оцінено, що втрачено майже 20% рослинного
біорізноманіття, причому чутливі види було втрачено першими. Наприклад,
дослідження у Великій Британії показали, що кількість дикоростучих видів на
забруднених ділянках вдвічі менше, ніж на більш чистих.

 Якість ґрунтів: Хімічно активні сполуки азоту, що надходять в ґрунт або з

добривами, або з атмосферними випадіннями, можуть зробити ґрунт кислішим,
що веде до зменшення врожайності культур і продуктивності лісів, та до
надходження важких металів до джерел питної води.

 Баланс парникових газів: Хоча надходження закису азоту з ґрунту до
атмосфери складає близько 4% емісії парникових газів з території Європи,
незважаючи на це спостерігаються інші ефекти потепління і похолодання.
Проект “NitroEurope”, який фінансується ЄС, протягом останніх років
займається детальним дослідженням цієї проблеми. Сумарні ефекти потепління
і похолодання прагнуть до балансу. Однак ефекти похолодання є результатом
випадінь твердих часток і сполук азоту на ліси, які, відповідно, впливають на
здоров’я людей і біорізноманіття.

Рішення
Наслідком цих взаємодій є те, що зусилля з пом’якшення наслідків змін клімату мають
бути спрямованими на зменшення ефектів потепління, спричинених сполуками азоту,
хоча управління цим процесом може спричинити інші загрози. Тому потрібен більш
інтегрований підхід, пов’язаний з усіма п’ятьма ключовими загрозами.
Проблеми Європи, викладені вище, потребують для свого вирішення, відповідно до
Європейської оцінки азоту, 70-320 мільярдів євро, більша частина яких відноситься до
ефектів здоров’я населення. Багато з цих проблем можуть бути зменшені, і декілька
європейських країн вже досягли значного прогресу в боротьбі з цими проблемами.
ENA (Європейська оцінка азоту) визначає наступні ключові заходи, що можуть бути
вжиті політиками і приватними особами для подальшого пом’якшення азотних проблем
:

 Сільське господарство: Оптимізація використання азоту в органічних і

синтетичних добривах через поліпшення менеджменту та технології зменшить
надходження азоту до довкілля.

 Транспорт:

Базуючись на сучасних критеріях заохочувати ефективне
використання палива і застосування джерел енергії, що відновлюються, - такі як
сонячна та вітрова енергія.

 Стічні води: Застосування нових технологій менеджменту стічних вод для
повторного використання азоту і фосфору.

 Зусилля приватних осіб: Заходи для зменшення споживання електроенергії та

палива зменшать азотне забруднення, а також позитивно впливатимуть на
клімат. Обмеження споживання тваринних протеїнів, як у вигляді м’яса, так і у
вигляді молочних продуктів – це також шлях до зменшення нашого “азотного
сліду”.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ознайомтесь з Європейською оцінкою азоту, опублікованою видавництвом
Кембриджського університету: www.cambridge.org/ena
Також доступна он-лайн інформація на сайті програми «Азот в Європі» (NinE)
Європейського наукового фонду, що координував Європейську оцінку азоту:
http://www.nine-esf.org/ENA
Інформація про інтегрований проект “Азот в Європі” (NitroEurope), який
фінансувала Європейська Комісія в рамках FP6 (6-ої рамочної програми):
www.nitroeurope.eu
Інформація про програму «COST Action 729», яка сприяла Європейській оцінці
азоту: http://cost729.ceh.ac.uk/
Європейська оцінка азоту представлена на засіданні Конвенції з забруднення
повітря Економічної комісії ООН для Європи робочою групою з хімічно активного
азоту: http://www.clrtap-tfrn.org/
Контактна інформація
Регіональний центр інтегрованого моніторингу навколишнього середовища
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Пров. Маяковського 7, # 19
Одеса 65082 Україна
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