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Колись, завдяки винаходу пестицидів –
синтетичних хімічних речовин, які стали
застосовуватися в усьому світі протягом кількох
останніх десятиліть для полегшення догляду за
посівами і підвищення врожайності культур, в
сільському господарстві був здійснений значний
прорив у вирішенні продовольчих питань. Однак
ці речовини відразу увійшли в ряд високотоксичних і почали супроводжуватися
з відповідними попередженнями – «Небезпечно для життя!», «Небезпечно!»,
«Обережно!».
Міжнародна мережа дій проти використання пестицидів (The International
Pesticide Action Network) у 1998 р. вперше проголосила 3 грудня Міжнародним
днем боротьби проти використання пестицидів (No Pesticides Use Day) з
метою привернути увагу до вирішення проблем, які виникають внаслідок
виробництва та застосування небезпечних хімічних речовин, щоб захистити
людей і навколишнє середовище від негативного впливу пестицидів, а також на
згадку та пам’ять про Бхопальську катастрофу. Бхопальська катастрофа стала
результатом та наслідками аварії на хімічному заводі «Юнион Карбайд» (Union
Carbide) в індійському місті Бхопал в ніч з 2 на 3 грудня 1984 р. Тоді через збій
у системах безпеки близько 40 т парів метилізоцианату (смертоносного газу),
який використовувався при виробництві популярного в ті часи інсектициду
Севин, було викинуто у повітря. Територію, близько 40 квадратних кілометрів з
населенням більш ніж півмільйона осіб, було охоплено щільною хмарою
ядовитого газу. За оцінками неурядових громадських організацій кількість
людей, що загинули у початковий період аварії становить більше 8 тис. осіб,
тих, що отримали хронічні захворювання – від 120 тис. до 150 тис. та тих, що
померли у післяаварійний період від 15 до 20 тис. осіб.
У цей день природозахисники усього світу проводять акції та заходи,
нагадуючи про накопичення у довкіллі значної кількості токсичних хімічних
речовин, зокрема пестицидів, які здатні накопичуватися у навколишньому
середовищі, акумулюватися в організмах людей і тварин, спричиняючи важкі
наслідки для їх здоров’я. Пестициди проникають у ґрунт, воду і рослини, їх
частина потрапляє в організми людей і тварин. Деякі їх види викликають
розлади імунної та ендокринної систем людського організму, іноді їх
пов’язують із збільшенням онкологічних захворювань, збільшенням
репродуктивних проблем і затримкою розумового розвитку. Деякі особливо
стійкі види токсичних пестицидів розносяться по всій земній кулі не тільки
повітряними, але й океанськими та ґрунтовими потоками. Зараз вони навіть
виявлені в організмах полярних ведмедів і пінгвінів.
В Україні доволі гострою є проблема непридатних пестицидів, яка
пов’язана з накопиченням, починаючи з 70-х років ХХ століття, заборонених до
використання за прямим призначенням хімічних засобів захисту рослин, а
також тим яким було надано статус непридатних внаслідок пошкодження тари,
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втрати маркування, тощо. Кількість небезпечних відходів-пестицидів в Україні
за офіційними даними сягає 20 тисяч тонн. Екологи стверджують: реальна
кількість – вдвічі більша.
Ми також хочемо привернути увагу всіх користувачів бібліотеки до цієї
вкрай важливої проблеми. «Обізнаний значить озброєний» гласить народна
мудрість, а озброєний значить захищений. Знання, інформаційна обізнаність є
чи не найголовнішою зброєю людства. Маємо надію, що інформаційні джерела
висвітлені у даному посібнику стануть в нагоді студентам, аспірантам та
викладачам ВНЗ при підготовці до висвітлення даної теми у навчальних
дисциплінах, а також у проведенні виховних заходів. Рекомендаційний список
літератури складений на основі фондів бібліотеки ЖНАЕУ, а також огляду
електронних ресурсів.
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