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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.  

Забруднення важкими металами водних об’єктів внаслідок антропогенної 

діяльності створює значну екологічну небезпеку. Токсична дія важких металів 

обумовлена як дією високих концентрацій їх біодоступних форм, так і 

опосередкованим впливом за рахунок акумуляції важких металів, у тому числі 

в живих організмах. Тривале надходження важких металів із первинних джерел 

забруднення у водний об'єкт створює джерела вторинного забруднення, які 

існують протягом значного часу з моменту ліквідації первинного джерела 

забруднення. Це зумовлено тим, що в екосистемі важкі метали не 

розкладаються, а лише мігрують у вигляді різних сполук із одного компоненту 

водної екосистеми до іншого. 

Врахування міграції важких металів при оцінці стану водних екосистем 

дозволяє покращити результати екологічного моніторингу, зокрема за рахунок 

дослідження акумуляції важких металів живими організмами.  

В басейні річки Дунай знаходиться 19 країн, у тому числі Україна, на 

території якої розташована частина пониззя річки, включаючи 1200 км² її 

дельти. Імплементація положень Водної рамкової директиви для оцінки стану 

забруднення важкими металами Дунаю проводилась, зокрема Міжнародною 

комісією із захисту р. Дунай. Аналіз результатів цих досліджень свідчить про 

необхідність регулярного контролю вмісту важких металів у компонентах 

водного масиву річки. У той же час забруднення важкими металами складових 

екосистеми р. Дунай в межах України досліджено недостатньо. 

Таким чином, важливим та актуальним завданням, що вирішується в 

роботі є дослідження закономірностей міграції та визначення стану 

забруднення важкими металами масиву поверхневих вод української частини 

дельти р. Дунай.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана в лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та 

природних територій особливої охорони та лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень науково-дослідної установи «Український науково-дослідний 

інститут екологічних проблем» в рамках держбюджетних тем, а саме: «Аналіз 

ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, 

Дністер та Дунай на території України» (номер держреєстрації 0116U006634), 

«Науковий супровід реалізації українсько-румунсько-молдавської програми 

екологічного моніторингу дельти Дунаю» (номер держреєстрації 0117U001493), 

«Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю 

та розроблення у його складі геоінформаційної системи» (номер держреєстрації 

0118U000519), в яких здобувач був виконавцем окремих етапів. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в теоретичному 

обґрунтуванні моніторингу міграції важких металів в екосистемі р. Дунай в 

межах України. 

Відповідно до мети в роботі вирішувались наступні завдання: 

 - здійснити науковий аналіз даних щодо перспективних напрямків 

моніторингу міграції важких металів в межах української частини р. Дунай; 
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 - теоретично обґрунтувати і практично оцінити міграцію важких металів у 

абіотичній складовій р. Дунай в межах України та визначити сучасний стан 

забруднення; 

- науково обґрунтувати особливості міграції важких металів у системі 

абіотичне середовище – вищі водні рослини р. Дунай в межах України; 

- експериментально підтвердити можливість використання вищих водних 

рослин під час біомоніторингу забруднення важкими металами масивів 

поверхневих вод; 

 - дослідити можливість проведення активного біомоніторингу з 

використанням гіллястовусих ракоподібних та вивчити процеси акумуляції 

ними важких металів; 

 - розробити рекомендації із вдосконалення моніторингу забруднення 

важкими металами водних об’єктів, зокрема р. Дунай в межах України. 

Об'єкт дослідження – забруднення важкими металами р. Дунай в межах 

України. 

Предмет дослідження – міграція важких металів в екосистемі української 

частини дельти р. Дунай. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовувались 

загальнонаукові, теоретичні, емпіричні та спеціальні методи досліджень. 

Визначення вмісту металів у відібраних пробах об'єктів довкілля 

здійснювалося з використанням сучасних фізико-хімічних методів досліджень: 

атомно-абсорбційної та атомно-флуорисцентної спектрофотометрії. 

Дослідження проводились у атестованій лабораторії на повіреному обладнанні 

з використанням, як стандартних, так і модифікованих здобувачем методів, для 

яких було оцінено похибку вимірювань та перевірено їх придатність до 

застосування. 

Аналіз отриманих даних здійснювався у програмному середовищі для 

статистичних обчислень R та супутніх програм, в електронних таблицях 

Gnumeric, LibreOffice Calc, Microsoft Exсel, у тому числі з використанням 

загальних методів статистичних розрахунків та кореляційного аналізу. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше: 

 - на основі теоретичних і експериментальних досліджень  встановлено 

кореляційні залежності між вмістом важких металів у компонентах екосистеми 

української частини р. Дунай: воді, донних відкладах, вищих водних рослинах. 

 - науково обґрунтовано та встановлено закономірності накопичення 

кадмію та свинцю в організмі гіллястовусих ракоподібних. 

Удосконалено 

 - методи визначення вмісту важких металів у гіллястовусих ракоподібних 

та вищих водних рослинах. 

Набуло подальшого розвитку 

 - методи біомоніторингу забруднення важкими металами водних 

екосистем. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

забруднення важкими металами поверхневих вод р. Дунай в межах України 
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можуть бути використані для визначення переліку пріоритетних важких 

металів, пунктів спостереження, періодичності відбору, методів контролю під 

час розробки програм моніторингу забруднення р. Дунай.  

Методи пасивного та активного біомоніторингу забруднення важкими 

металами водного середовища та дослідження донних відкладів описані в 

роботі дозволять отримувати додаткову інформацію щодо стану масивів 

поверхневих вод під час діагностичного та дослідницького моніторингу. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес 

Національного університету цивільного захисту України з навчальних 

дисциплін «Водопостачання і водовідведення» і «Гідробіологія» (акт 

впровадження від 22.02.2021) та Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету навчальних дисциплін «Водопостачання, 

водовідведення і покращення якості води» та «Ландшафтна екологія» (акт 

впровадження від 02.03.2021). 

Отримані наукові результати використані УКРНДІЕП при виконанні 

господарчо-договірних робіт, пов'язаних з комплексним екологічним 

моніторингом довкілля під час експлуатації глибоководного суднового ходу 

р. Дунай-Чорне море у 2017-2021 рр. (довідка №127/01-07 від 04.03.2021). 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем проведено 

планування, відбір та аналіз проб, обробка та узагальнення результатів 

експериментальних досліджень, пошук та систематизація даних, опублікованих 

у літературних та електронних джерелах. Всі наукові результати були отримані 

дисертантом особисто на основі теоретичних і експериментальних досліджень, 

особисто було виконано аналіз та інтерпретацію даних. А саме, проведено 

відбір більш ніж 100 проб води, донних відкладів, біоти та виконано близько 

2000 елементовизначень, не враховуючи паралельні вимірювання. Здійснено 

обробку отриманих даних, науково обґрунтовано та встановлено 

характеристики міграції важких металів у складових водного масиву дельти 

р. Дунай в межах України, а саме встановлені закономірності міграції важких 

металів у системах вода – завислі речовини – донні відклади, вода – донні 

відклади – ВВР, вода – гіллястовусі ракоподібні. Здобувачем досліджено 

валовий вміст та концентрацію розчинених форм важких металів у воді, 

проведено порівняння з нормативними значеннями, визначено особливості 

забруднення металами водного середовища. Досліджено закономірності 

акумуляції металів у донних відкладах та теоретично обґрунтовано 

використання цих закономірностей під час оцінки забруднення важкими 

металами донних відкладів. Виміряно вміст металів у ВВР та обґрунтовано їх 

використання при проведенні біомоніторингу в якості індикатора забруднення 

важкими металами водних масивів. Експериментально встановлено 

закономірності акумуляції  важких металів гіллястовусими ракоподібними у 

лабораторних умовах та проведено оцінку міграції важких металів у системі 

вода – гіллястовусі ракоподібні на одному з пунктів спостереження, 

розташованому в дельті р. Дунай в межах України.  

Деталізований внесок дисертанта в наукові публікації поданий у списку 

опублікованих праць. 
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Обговорення, коригування та доопрацювання отриманих результатів, 

формулювання висновків здобувачем здійснювалось разом з науковим 

керівником. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на наукових та науково-практичних 

конференціях: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення XІІ, XШ, XIV, 

XV Міжнародні науково-практичні конференції (Харків, 2016, 2017, 2018, 2019 

рр.), Інтеграційні процеси та інноваційні технології. досягнення та перспективи 

технічних наук (іноземними мовами) (Харків, 2016), Актуальні питання 

сучасної науки: Друга міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 

2016 року), Ефективне  функціонування  екологічно стабільних територій у 

контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та 

економічний аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.практ. конф. (Полтава, 2017), 

Science without boundaries – development in 21st century (Будапешт, Серпень 

2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 15 

наукових працях, зокрема 5 статей у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття у зарубіжному спеціальному виданні, 9 робіт – у матеріалах вітчизняних 

конференцій різного рівня. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 

139 найменувань на 15 сторінках і 5 додатків на 12 сторінках. Робота містить 

75 рисунків, 14 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 177 

сторінок, з них 132 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 

досліджень та завдання, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, 

сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних у роботі 

результатів досліджень та особистий внесок автора. 

Перший розділ. Проведено аналіз літератури щодо міграції важких 

металів, їх впливу на живі організми. Дослідження забруднення водних 

об'єктів, зокрема міграції важких металів описано в роботах Линника П.М., 

Набиванця Б.Й., Осадчого В.І., контролювання та оцінка впливу представлена в 

роботі Мур Дж. В., Рамамурти С. Дослідженням з біомоніторингу присвячені 

роботи Ніканорова А.М. та інших. Отримані вченими дані свідчать про 

необхідність дослідження процесів та форм міграції металів, акумуляції у 

живих організмах для отримання повної інформації щодо забруднення водних 

екосистем важкими металами.  

Розглянуто особливості моніторингу водних об'єктів у ЄС на основі 

керівних документів №№ 7, 19, 25, 32 до Водної рамкової директиви 

(2000/60/ЄС) та визначено деякі особливості моніторингу забруднення водних 

об'єктів важкими металами. 

На основі аналізу робіт науковців Міжнародної комісії із захисту р. Дунай, 
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Інституту гідробіології НАН України, УКРНДІЕП та інших провідних наукових 

установ України та світу оцінено стан та особливості р. Дунай в межах України 

в контексті дослідження міграції важких металів.  

Під час аналізу літературних джерел щодо біомоніторингу основну увагу 

зосереджено на перевагах та недоліках застосування вищих водних рослин та 

гіллястовусих ракоподібних у якості організмів-індикаторів. 

У другому розділі охарактеризовано об’єкти та методи досліджень, 

методичне забезпечення проведення експериментальних досліджень та методи 

оброблення одержаних результатів. Досліджено вміст важких металів у воді 

(валовий вміст, розчинені форми): Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Co, Pb, Cd та Hg 

(валовий вміст); у донних відкладах, вищих водних рослинах: Fe, Mn, Zn, Cu, 

Ni, Cr, Co, Pb, Cd; у гіллястовусих ракоподібних сімейства Chydoridae – Pb, Cd. 

Додатково досліджено вміст металів, що не відносяться до групи важких – Са, 

Al в донних відкладах. 

Спостереження на р. Дунай в межах України поводились впродовж 2016-

2018 рр. Також для апробації методу біомоніторингу з використанням вищих 

водних рослин та можливості використання вищезазначеного методу для інших 

водних об'єктів проби були відібрані у різних місцях, а саме: р. Сіверський 

Донець (Харківська обл.), водойма-охолоджувач Бурштинської ТЕС (Івано-

Франківська обл.), Муромське водосховище (Харківська обл.), озера в зоні 

впливу Зміївської ТЕС (Харківська обл.), оз. Ялпуг (Одеська обл.). Пункти 

спостереження на досліджуваній ділянці р. Дунай представлено на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Схематичне розташування пунктів спостереження в межах 

української частини р. Дунай. 
 

Підготовка та аналіз проб здійснювались відповідно до атестованих 

методик виконання вимірювань (МВВ № 081/12-0415-07, МВВ № 081/12-0416-

07, МВВ № 081/12-0413-07, МВВ № 081/12-0168-05, МВВ № 081/12-0011-01 та 

інші) та методів ДСТУ ІSО 15586:2012, EPA method 245.7, на сучасному 

аналітичному обладнанні. Відбір проб води та донних відкладів здійснювався у 
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відповідності до вимог документів ДСТУ ISO 5667. Відбір проб макрофітів 

здійснювали у відповідності до рекомендацій ДСТУ ISO 5667-2:2003. 

Хіміко-аналітичні дослідження проведено автором самостійно у 

лабораторії еколого-аналітичних досліджень Аналітичного центру УКРНДІЕП, 

атестованому на проведення вимірювань в сфері поширення державного 

метрологічного нагляду (свідоцтво про атестацію № 100-170/2015 від 

24.07.2015 р.).  

Дослідження акумуляції важких металів вищими водними рослинами, а 

саме Potamogeton pectinatus L (P. pectinatus), Ceratophyllum demersum L. 

(C. demersum), Potamogeton perfoliatus L. (P. perfoliatus), Typha angustifolia L. 

(T. angustifolia), Myriophyllum spicatum L. (M. spicatum), Vallisneria spiralis L. 

(V. spiralis), Fontinalis antipyretica Hedw. (F. antipyretica), проводили для 

визначення біоіндикаторних властивостей різних видів. У розділі наведена 

інформація щодо місць відбору проб та видового складу відібраних вищих 

водних рослин. 

Представлена інформація щодо методів відбору проб, зазначені посилання 

на нормативні документи та описано відбір репрезентативних проб вищих 

водних рослин (рис. 2А). На схемі представлено умовне розташування точок 

відбору разових проб вищих водних рослин для отримання репрезентативної 

об'єднаної проби.  

Наведено методологію проведення активного біомоніторингу з 

використанням гіллястовусих ракоподібних роду Chydorus sp., у тому числі 

схематично представлені запропоновані контейнери для внесення 

гіллястовусих ракоподібних до досліджуваного об'єкту (рис.2Б). 

 

 

 

Рисунок 2. Схематичні зображення: А – розташування місць відбирання 

точкових проб із рослинних угрупувань водного об’єкту. Б – зображення 

запропонованого автором контейнера для активного біомоніторингу 

забруднення важкими металами водних об’єктів з використанням гіллястовусих 

ракоподібних 1 – пробірка типу falcon на 50 см3, 2 – кришка, 3 – сітка 

нейлонова  
 

У розділі описані процедури пробопідготовки та визначення вмісту важких 

металів, у тому числі розроблені здобувачем особисто та теоретично 

Б А 
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обґрунтовано дослідження біомоніторингу забруднення важкими металами 

ділянки водотоку з використанням водяного моху F. antipyretica. 

В роботі використано методи обробки отриманих даних, такі як, 

кореляційний аналіз, порівняння з нормативами вмісту важких металів а саме 

нормативи ГДК для рибогосподарчого (ГДКр-г) та культурно-побутового 

водокористування (ГДКк-п), цільовими значеннями встановленими 

Міжнародною комісією із захисту р. Дунай для вмісту металів у воді р. Дунай 

(TNMN(В) – для валового вмісту, TNMN(Р) – для вмісту розчинних форм), 

стандартами якості довкілля, у тому числі наведеними у Директивах ЄС 

2013/39/EU, 2008/105/EC (AA-EQS – норматив для середньорічного вмісту, 

MAC-EQS – для максимального разового вмісту), рядами кларків елементів у 

земній корі та гідросфері за О. П. Виноградовим та ін.  

Обґрунтовано використання даних з бази даних Danube River Basin Water 

Quality Database (https://www.icpdr.org/wq-db/) для дослідження особливостей 

впливу гідрохімічних показників (pH, загальна жорсткість, гідрокарбонат-іони, 

ХСК, розчинений кисень, завислі речовини) на міграцію важких металів та 

визначення часових трендів вмісту важких металів (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, 

Cd, Hg) у воді р. Дунай, обрані дані для пунктів м. Рені (RO5, UA1) та 

м. Вилкове (RO6, UA2). 

У третьому розділі проведено аналіз отриманих результатів дослідження 

міграції важких металів у абіотичному середовищі р. Дунай в межах України. 

Найбільші перевищення ГДК спостерігаються за залізом і марганцем (рис. 3).  

 

   
Рисунок 3. Вміст заліза(А) і марганцю(Б) у воді  р. Дунай в межах України. 

 

Отримані результати вмісту важких металів показали, що перевищення 

щонайменше одного з нормативних значень ГДК або нормативів, встановлених 

у ЄС, спостерігалися за масовою концентрацією заліза (ГДК), марганцю (ГДК), 

цинку (ГДК, ТNMN), міді (ГДК, TNMN), нікелю (TNMN), свинцю (TNMN), 

кобальту (ГДК), хрому (TNMN), ртуті (ГДК, ТNMN). Лише за вмістом кадмію 

за увесь період проведення досліджень перевищень нормативних значень не 

спостерігалося. Треба відмітити, що перевищень значень Стандартів якості 

А 
Б 
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довкілля (Директива ЄС № 2008/105/EC) за вмістом розчинених форм важких 

металів у воді не спостерігалось.  

Побудовані ряди за масовою концентрацію металів у воді мають 

наступний вигляд: валовий вміст (мкг/дм3) – Fe(920) > Mn(83) > Zn(24) > 

Ni(6,8) > Cu(5,1) > Cr(4,1) > Pb(2,2) > Co(1,9) > Cd(0,0582) > Hg(0,0523); 

розчинені форми (мкг/дм3) – Fe(200) > Mn(21) > Zn(8,4) > Ni(3,2) > Cu(2,6) > 

Cr(1,5) > Pb(0,475) > Co(0,335) > Cd(0,026). Порівняльний аналіз отриманих за 

результатами досліджень рядів з рядом, побудованим за кларками важких 

металів свідчить про значне перевищення кларків розчиненими формами заліза, 

марганцю, хрому. Вміст розчинених форм інших досліджуваних важких 

металів суттєво не перевищує відповідні кларки, а в деяких випадках, навіть 

менше їх. 

Отримані результати вказують на високий вміст важких металів у воді 

р. Дунай в межах України та різницю значень валового вмісту та концентрації 

розчинених форм, що свідчить про значний вміст нерозчинених форм важких 

металів, які, згідно з літературними даними, є менш токсичними ніж розчинені.  

Встановлено, що оцінка забруднення на основі даних лише про валовий 

вмісту важких металів не є об’єктивною. Наприклад, на рис. 4 представлено 

інформацію щодо вмісту кадмію та свинцю у воді р. Дунай в межах України по 

пунктах спостережень. 
  

  

Рисунок 4. Вміст кадмію (А) та свинцю (Б) у воді р. Дунай в межах України 

(наведено лише ті нормативи, що близькі за величиною до результатів 

вимірювань).  
 

На побудованих діаграмах спостерігається значний валовий вміст важких 

металів у деяких пунктах спостережень, що може свідчити про наявність 

значних джерел забруднення на території України. Але, виходячи з результатів 

дослідження вмісту більш токсичних розчинених форм (рис. 5), відповідна 

закономірність не спостерігається. Також, значна розбіжність валового вмісту 

важких металів на різних ділянках може бути зумовлена високим вмістом 

завислих речовин у воді під час відбору проб. Таким чином, отримані 

закономірності свідчать, що міграція важких металів у системі вода – донні 

А Б 
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відклади на досліджуваних пунктах проходить шляхом переходу часток донних 

відкладів у водне середовище, за рахунок чого збільшується валовий вміст 

металів. 

Проаналізовані часові тренди та сезонні коливання вмісту важких металів 

у воді за результатами спостережень Danube River Basin Water Quality Database 

(2001-2016 рр. – валовий вміст, 2001-2018 рр. – розчинені форми). Встановлено, 

що середньорічний валовий вміст важких металів мав тенденцію до зниження, 

натомість така закономірність для масових концентрацій розчинених форм 

нікелю, хрому та кадмію не виявлена (рис. 5). 

 

  

Рисунок 5. Часова динаміка середньорічного валового вмісту (А) та вмісту 

розчинених форм (Б) нікелю, хрому, свинцю, кадмію та ртуті у воді української 

частини р. Дунай. 
 

При цьому зниження вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах 

України на досліджуваній ділянці упродовж 2001-2016 років спостерігається 

для розчинених форм свинцю і ртуті. Зменшення валового вмісту металів у 

воді, вірогідно, обумовлене зниженням вмісту завислих речовин, в той час, як 

зменшення вмісту розчинених форм свинцю та кадмію може свідчити про вдале 

впровадження відповідних природоохоронних заходів у країнах Дунайського 

басейну. 

Розглянуто динаміку основних гідрохімічних умов р. Дунай в межах 

України, виявлено подібні коливання гідрохімічних характеристик до сезонних 

змін вмісту важких металів у воді, що свідчить про природний характер 

процесів. Встановлено, що гідрохімічні умови української частини р. Дунай є 

несприятливими до перебування металів у вигляді вільних іонів, що зумовлено 

значеннями pH > 7,5, вмістом гідрокарбонатів (більше 150 мг/дм3), органічних 

речовин (ХСК > 10).  

Встановлено, що сезонна динаміка вмісту металів у воді досліджуваної 

ділянки р. Дунай характеризується високим вмістом металів на весні та восени, 

найнижчі значення спостерігаються влітку, що пов’язано із зниженням вмісту 

завислих речовин та активним розвитком живих організмів, які поглинають 

А Б 



10 

  

важкі метали. Таким чином, під час моніторингу забруднення важкими 

металами р. Дунай в межах України необхідно враховувати, що в залежності 

від сезону отримані результати можуть значно відрізнятись.  

За результатами дослідження масових часток металів у донних відкладах 

спостерігається збільшення масової частки важких металів вздовж 

досліджуваної ділянки (рис. 6). У досліджуваних пробах досить багато 

мінералів кальцію, оскільки за результатами досліджень в середньому у пробі 

міститься 38% кальцію у перерахунку на CaCO3.  

Під час проведення кореляційного аналізу виявлено, що вірогідно важкі 

метали (Mn, Zn, Cu, Cr, Co) в донних відкладах р. Дунай в межах України 

сорбовані на сполуках заліза (спостерігається найбільший кореляційний 

зв’язок). Отримані ряди вмісту металів у донних відкладах р. Дунай (мг/кг): 

Ca(150000) > Fe(22000) > Al(8200) > Mn(610) > Zn(80) > Ni(38) > Cu(32) > 

Cr(24) > Pb(15) > Co(9,5) > Cd(0,26), відповідний ряд за кларками елементів за 

О. П. Виноградовим – Al(80500) > Fe(46500) > Ca (29600) > Mn (1000) > Cr (83) 

~ Zn (83) > Ni (58) > Cu (47) > Co (18) > Pb (16) > Cd (0,13). За результатами 

кореляційного аналізу визначені найбільш значимі співвідношення між вмістом 

металів в донних відкладах (w): wMn = 0,0281 × wFe; wZn = 0,0037 × wFe; wCu = 

0,00147 × wFe; wNi = 1,55 × wCr; wCr = 0,0011 × wFe; wPb = 0,154 × wZn; wCo = 

0,00043 × wFe; wCd = 0,00312 × wZn. Розглянута можливість використання 

встановлених закономірностей для визначення забруднення донних відкладів 

важкими металами. 

 

 
Рисунок 6. Характеристики вмісту цинку, нікелю, міді, хрому в донних 

відкладах р. Дунай в межах України 
 

Результат оцінки запропонованої закономірності наведено на рис. 7. Аналіз 

закономірностей вказує, що акумуляція кадмію корінням P. pectinatus корелює 

в більшій мірі з відхилом від залежності wCd =0,00312×wZn, аніж з вмістом 

кадмію в донних відкладах (рис. 7).  

Використання даних відхилу від кореляційної залежності вмісту важких 

металів дозволяє краще оцінювати біодоступність важких металів у донних 
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відкладах. Це в свою чергу дозволяє ефективніше оцінювати екологічні ризики, 

що виникають при забрудненні донних відкладів важкими металами.  

Таким чином, дослідження вмісту металів у донних відкладах є 

невід'ємною частиною моніторингу забруднення важкими металами масивів 

поверхневих вод, адже вони знаходяться у постійному контакті з донними 

відкладами. Оцінка результатів дослідження донних відкладів повинна 

враховувати особливості вмісту важких металів донних відкладів, зокрема 

порівняння з кларковим числом елементів та проведення кореляційного аналізу.  

На основі отриманих результатів та аналізу літературних джерел 

встановлено, що міграція важких металів у абіотичному середовищі дельти 

р. Дунай в межах України залежить від утворення та переміщення завислих 

речовин у воді. 
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Рисунок 7. Залежність вмісту кадмію у корінні P. pectinatus від вмісту кадмію в 

донних відкладах(А) та відхиленню від встановленої залежності 

 wCd = 0,00312 × wZn (Б) (номери точок відповідають пунктам відбору проб). 
 

Проведено узагальнення отриманих наукових результатів та розроблено 

рекомендації щодо моніторингу заруднення важкими металами води та донних 

відкладів р. Дунай в межах України. 

Четвертий розділ присвячено оцінці отриманих даних та встановленню 

закономірностей міграції важких металів у системі абіотичне середовище – 

біота, а саме вищі водні рослини та гіллятовусих ракоподібних.  

Дослідження вищих водних рослин відібраних на українській частині 

дельти р. Дунай дозволило встановити деякі закономірності вмісту та міграції 

важких металів. Найбільшими концентраторами металів виявились 

C. demersum, F. antipyretica (рис. 8). 

Проведено порівняння вмісту металів у пагоні P. perfoliatus (рис. 9) та 

P. pectinatus по роках дослідження виявлено зменшення масової частки металів 

у вищих водних рослинах, відібраних в 2017 році. Результати дослідження 

вмісту металів у воді за ці роки свідчать про аналогічну тенденцію в пунктах, 

де були відібрані проби. 

А Б 
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Рисунок 8. Вміст металів у деяких з досліджуваних вищих водних рослинах 

 

 

 
Рисунок 9. Вміст металів у пагоні вищих водних рослин виду P. perfoliatus. 

 

Побудова рядів за масовою часткою металів у пагоні вищих водних рослин 

дозволяє оцінити здатність до акумуляції важких металів. Для вищих водних 

рослин відібраних в дельті р. Дунай в межах України отримані наступні ряди 

(мг/кг): P. pectinatus – Fe(5200) > Mn(680) > Zn(46) > Cr(27) > Cu(20) > Ni(21) > 

Pb(15) > Co(4,6) > Cd(0,9); P. perfoliatus – Fe(4200) > Mn (700) > Zn(45) > Cu(19) 

> Cr(18) > Ni(16) > Pb(6,4) > Co(2,7) > Cd(0,63); C. demersum – Fe(7050) > 

Mn(3350) > Zn(120) > Ni(52) > Cr(37) > Cu(28) > Pb(22) > Co(9,2) > Cd(2,5); 

F. antipyretica – Fe(9800) > Mn(740) > Zn(110) > Cu(67) > Cr(56) > Ni(43) > 

Pb(39) > Co(7,2) > Cd(0,84); T. angustifolia –Mn(210) > Fe(140)  > Zn(20) > 

Cu(4,3) > Cr(3) > Pb(2,7) > Ni(0,77) > Co(0,04) > Cd(0,03); M. spicatum – Fe(2100) 

> Mn(1200) > Zn(25) > Cu(15) > Ni(6,9) > Cr(6,4) > Pb(5,7) > Co(2,1) > Cd(1,1).  

Ряди вмісту важких металів у занурених вищих водних рослинах подібні 
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до рядів вмісту важких металів у воді, але мають відмінності, які зумовлені 

біологічними особливостями досліджених видів, зокрема вміст хрому 

практично в усіх досліджених видах занурених вищих водних рослин 

перевищує вміст нікелю. 

Проведено розрахунок коефіцієнтів акумуляції важких металів у пагоні та 

корені вищих водних рослин. Встановлено, що рослини одного виду за вмістом 

одного і того ж металу на різних ділянках водотоку можливо віднести, як до 

деконцентраторів так і до макроконцентраторів, якщо розраховувати 

коефіцієнти акумуляції відносно значення вмісту важких металів у воді на 

момент відбору проб. При цьому занурені вищі водні рослини переважно є 

макроконцентраторами. За результатами розрахунків максимальні коефіцієнти 

акумуляції отримані для вмісту кадмію порівняно, як з його концентрацією у 

воді, так і масовою часткою в донних відкладах.  

Встановлено вагомі кореляційні залежності (r>0,85) між вмістом важких 

металів у пагонах вищих водних рослин видів P. pectinatus та P. perfoliatus та 

концентрацією важких металів у воді. Для кожного з цих видів вищих водних 

рослин за кутом нахилу відповідних лінійних регресії отримано ряди (дм3/кг): 

P. pectinatus – валовий вміст – Mn(18739) > Cr(13458) > Fe(7753) > Cu(4606) > 

Zn (1247); P. pectinatus –розчинені форми – Mn(51145) > Fe(33670) > Cr(21619) 

> Cu(4592); P. perfoliatus – валовий вміст – Mn(13579) > Fe(9471) > Cr(7358) > 

Cu(5933) > Ni (4226) > Zn (1399); P. perfoliatus – розчинені форми – Cr(9490) > 

Cu(5961).  

Отримані результати свідчать, що міграція важких металів у системі вода – 

занурені вищі водні рослини залежить від біологічної ролі важкого металу, його 

концентрації у воді, при цьому коефіцієнти акумуляції сягають від тисяч до 

десятків тисяч відносних одиниць. 

Ефективне накопичення металів зануреними вищими водними рослинами 

вказує на можливість їх використання під час пасивного біомоніторингу. Для 

оцінки можливості застосування отриманих результатів на інших масивах 

поверхневих вод проведено порівняння результатів дослідження вмісту металів 

у пагоні C. demersum (рис. 10).  

На основі отриманих результатів та аналізу літературних джерел 

встановлено, що міграція важких металів у абіотичному середовищі дельти 

р. Дунай в межах України залежить від утворення та переміщення завислих 

речовин у воді. 

Порівняння вмісту металів у пагоні цієї вищої водної рослини, відібраному 

в пункті Zm1 (р. Сіверський Донець, с. Задонецьке), з вмістом металів у пагоні 

рослини відібраному в пунктах №№ 7 та 10 (р. Дунай в межах України) 

показало, більший вміст Mn, Ni, Cd, Pb, Co в рослині, відібраній з р. Сіверський 

Донець. Вищій вміст міді спостерігається у вищих водних рослин з водойми 

охолоджувача Бурштинської ТЕС (BT2). Нижчий вміст металів визначено в 

пагоні C. demersum відібраному з Муромського водосховища (MV1), оз. Ялпуг 

(DL1), озер у зоні впливу Зміївської ТЕС (Zm2 – урочище Сухий лиман, Zm4 – 

оз. Чайка, Zm6 – оз. Личове). 
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Рисунок 10. Масова частка металів (w) у вищих водних рослинах виду 

C. demersum  
 

Проведено дослідження міграції свинцю та кадмію у системі вода - 

гіллястовусі ракоподібні в модельних умовах (загальну жорсткість в межах від 

4,5 до 4,8 мг-екв/дм3 ( 225-240 мгСaCO3/дм3 ), водневий показник від 8,1 до 8,3 

од. pH) протягом 72 годин. На основі отриманих даних встановлені 

закономірності накопичення кадмію (рис. 11) та свинцю (рис. 12) 

гіллястовусими ракоподібними.  
 
 

 
Рисунок 11. Акумуляція кадмію гіллястовусими ракоподібними роду 

Chydorus sp. в модельних умовах( AA-EQS та MAC-EQS – стандарти якості 

довкілля за Директивою 2008/105/EC ) 
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Рисунок 12. Акумуляція свинцю гіллястовусими ракоподібними роду 

Chydorus sp. в модельних умовах та порівняння з нормативними значеннями. 

(AA-EQS та MAC-EQS – стандарти якості довкілля за Директивою 

2008/105/EC, AA-EQS* – стандарт якості довкілля для біодоступних форм 

свинцю за Директивою 2013/39/EU) 
 

Під час проведення експерименту значне видалення кадмію з водного 

середовища спостерігалося лише для низьких концентрацій, зменшення 

концентрації свинцю у модельних розчинах становило більше 27 % відносно 

початкової концентрації.  

Встановлені закономірності акумуляції кадмію та свинцю гіллястовусими 

ракоподібними вказують на те, що MAC-EQS відповідає значенню кінця 

діапазону лінійності, а значення AA-EQS розташовано у середині. Поза 

лінійним діапазоном встановлених закономірностей розташовано значення 

нормативу ГДКр-г, що може вказувати на нижчі вимоги до вмісту свинцю та 

кадмію у воді під час її використання у рибному господарстві.  

Дослідження коефіцієнтів акумуляції свинцю та кадмію гіллястовусими 

ракоподібними вказує на зменшення значень коефіцієнтів зі збільшенням 

концентрації важкого металу в розчині, що має значення під час оцінки 

забруднення важкими металами водного середовища, це вказує на 

неможливість використання коефіцієнтів акумуляції для оцінки забруднення 

водних екосистем важкими металами. 

Отримані на основі лінійних діапазонів закономірності акумуляції важких 

металів у гіллястовусих ракоподібних (табл. 2) використані під час проведення 

активного біомоніторингу забруднення свинцем та кадмієм води р. Дунай в 

пункті спостереження № 5 (м. Вилкове).  

В ході експерименту, валовий вміст у воді р. Дунай у пункті 5 (вище 

м. Вилкове) на початку проведення активного біомоніторингу для кадмію 

становив – 0,08±0,02 мкг/дм3, для свинцю 6±2 мкг/дм3, отримані результати 
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(валового вмісту важких металів у воді) за активним біомоніторингом кадмій – 

0,1±0,1 мкг/дм3, свинець – 10±4 мкг/дм3, що свідчить про задовільні результати 

активного біомоніторингу та можливість його застосування під час 

моніторингу забруднення важкими металами поверхневих вод, коли необхідно 

отримати опосереднене значення вмісту біодоступних форм важких металів у 

воді за декілька днів. 
 

Таблиця 2. Характеристики лінійних залежностей акумуляції свинцю та кадмію 

у гіллястовусих ракоподібних роду Chydorus sp. (m) від масової концентрації 

(с) цих металів у воді. 

Елемент Закономірність 

Діапазон, 

ракоподібні, пг 

(вода, мкг/дм3) 

Межа визначення, 

пг 

Cd m(Cd)=55,77 × c(Cd) 10-68 (0-1) 10 

Pb m(Pb)=13,65× c(Pb) 50-645 (5-50) 50 
 

Покращити точність методу можливо, зокрема використовуючи 

рекомендації Керівного документу № 32 «Моніторинг біоти (Імплементація 

EQSБіота) у відповідності до Водної рамкової директиви». Оптимізувати метод 

для визначення біодоступних форм металів можливо на етапі побудови 

закономірностей акумуляції важких металів у гіллястовусих ракоподібних 

шляхом розрахунку біодоступних концентрацій металів у модельних розчинах.  

За результатами проведених досліджень та аналізу спостережень 

розроблено рекомендації щодо проведення біомоніторингу забруднення 

важкими металами водних об'єктів, а саме дослідження вмісту важких металів у 

вищих водних рослинах є відносно простим, але обробка отриманих даних 

потребує інформації, щодо вмісту металів у рослинах. Дослідження акумуляції 

важких металів у занурених вищих водних рослинах дозволяє визначати важкі 

метали, контроль яких є пріоритетним для оцінки стану масиву. Закономірності 

отримані під час порівняння коефіцієнтів акумуляції металів у біоті з вмістом 

металів у воді показали, що зі збільшенням впливу важкого металу на живі 

організми спостерігається зниження коефіцієнту акумуляції, у зв'язку з 

порушенням біологічних процесів, що спричинено токсичною дією важких 

металів. Тому, використання коефіцієнтів акумуляції для оцінки забруднення 

важкими металами водних екосистем можливо лише за умови порівняння 

коефіцієнтів акумуляції встановлених для вмісту важких металів у живих 

організмах відібраних з однієї екосистеми. При цьому для забруднених ділянок 

спостерігаються значно нижчі коефіцієнти акумуляції, оскільки токсична дія 

важких металів призводить до погіршення їх засвоєння живими організмами. 

Дослідження акумуляції важких металів планктонними організмами в 

лабораторних умовах є відносно швидким та дозволяє визначати допустимі 

рівнів вмісту металів у воді. При цьому треба враховувати, що модельні умови 

повинні бути близькі до реальних за гідрохімічними та гідробіологічними (у 

випадку коли найбільш вразливою ланкою є організми якими живляться 
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гіллястовусі ракоподібні) характеристиками, а також необхідно враховувати 

процеси сорбції та седиментації досліджуваного елементу, а саме контролювати 

вміст металу в кінці експерименту. Максимальному допустимому рівню вмісту 

металу відповідає значення кінця лінійного діапазону побудованої залежності, 

адже відхилення від лінійності пов’язане з проявом негативного впливу 

важкого металу на досліджуваний організм. Проведення активного 

біомоніторингу за запропонованим методом ефективне під час фонового 

моніторингу, при цьому врахування рекомендацій до активного біомоніторингу 

наведених в Керівному документі № 32 «Моніторинг біоти (Імплементація 

EQSБіота) у відповідності до Водної рамкової директиви» може суттєво 

покращити точність отриманих даних. 

У додатках міститься база даних результатів власних досліджень на 

цифровому носії, таблиці результатів дослідження вмісту важких металів у воді 

р. Дунай в межах України, результати кореляційного аналізу вмісту важких 

металів у донних відкладах, копії документів щодо впровадження результатів 

роботи. 

ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеною науково-дослідною роботою, у якій розв’язане 

актуальне науково-прикладне завдання щодо теоретичного обґрунтування 

моніторингу міграції важких металів в екосистемі р. Дунай в межах України. 

Основні наукові та практичні результати полягають у наступному: 

1. Узагальнено наукові дані щодо дослідження міграції важких металів у 

водних об’єктах під час моніторингу їх забруднення важкими металами. 

Систематизовано літературні дані щодо стану забруднення української частини 

дельти р. Дунай важкими металами. Обґрунтовано необхідність дослідження 

міграції важких металів та біомоніторингу забруднення масивів поверхневих 

вод. Визначено необхідність вивчення біоіндикаторних властивостей вищих 

водних рослин та гіллястовусих ракоподібних. 

2. Теоретично обґрунтовано процеси міграції важких металів у 

абіотичному середовищі дельти р. Дунай в межах України. Встановлено, що 

міграція важких металів у воді проходить, як у вигляді розчинених в ній форм, 

так і у складі часток завислих речовин, находження, яких може проходити, як з 

ділянок вище за течією так і з донних відкладів під час відбору проб. 

Встановлені співвідношення розчинених форм до валового вмісту (%) – 

Cu(81) > Cr(65) > Zn(60) > Mn(58) > Ni(56) > Cd(50) > Pb(46) > Co(42) > Fe(41). 

Проведено оцінку забруднення води р. Дунай в межах України важкими 

металами, перевищення значень рибогосподарчого ГДК спостерігається для 

вмісту заліза, марганцю, цинку, нікелю, міді, кобальту, свинцю, ртуті. 

Досліджено часові тренди вмісту важких металів у воді р. Дунай на 

транскордонній між Україною та Румунією ділянці р. Дунай – рук. Кілійський. 

Встановлено тенденцію до зменшення валового вмісту важких металів, при 

цьому значного зменшення концентрації розчинених форм металів не 

спостерігається. 
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Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено закономірності 

вмісту металів у донних відкладах та отримані наступні залежності між вмістом 

важких металів в донних відкладах (w): wMn = 0,0281 × wFe; wZn = 0,0037 × wFe; 

wCu = 0,00147 × wFe; wNi = 1,55 × wCr; wCr = 0,0011 × wFe; wPb = 0,154 × wZn; wCo 

= 0,00043 × wFe; wCd = 0,00312 × wZn. Представлено теоретичне обґрунтування 

придатності отриманих закономірностей для оцінки забруднення важкими 

металами донних відкладів р. Дунай в межах України.  

3. Науково обґрунтовано та встановлено закономірності вмісту важких 

металів у вищих водних рослинах р. Дунай в межах України та побудовані ряди 

за вмістом важких металів у вищих водних рослинах дельти р. Дунай в межах 

України (мг/кг): P. pectinatus – Fe(5200) > Mn(680) > Zn(46) > Cr(27) > Cu(20) > 

Ni(21) > Pb(15) > Co(4,6) > Cd(0,9); P. perfoliatus – Fe(4200) > Mn (700) > Zn(45) 

> Cu(19) > Cr(18) > Ni(16) > Pb(6,4) > Co(2,7) > Cd(0,63); C. demersum – Fe(7050) 

> Mn(3350) > Zn(120) > Ni(52) > Cr(37) > Cu(28) > Pb(22) > Co(9,2) > Cd(2,5); 

F. antipyretica – Fe(9800) > Mn(740) > Zn(110) > Cu(67) > Cr(56) > Ni(43) > 

Pb(39) > Co(7,2) > Cd(0,84); T. angustifolia – Mn(210) > Fe(140) > Zn(20) > 

Cu(4,3) > Cr(3) > Pb(2,7) > Ni(0,77) > Co(0,04) > Cd(0,03); M. spicatum – Fe(2100) 

> Mn(1200) > Zn(25) > Cu(15) > Ni(6,9) > Cr(6,4) > Pb(5,7) > Co(2,1) > Cd(1,1). 

Проведено оцінку коефіцієнтів акумуляції важких металів вищими водними 

рослинами української частини дельти р. Дунай. 

4. Проведено пасивний біомоніторинг забруднення важкими металами 

масивів поверхневих вод з використанням занурених вищих водних рослин. 

Результати дослідження акумуляції важких металів рослинами виду 

Ceratophyllum demersum L. відібраними з різних водних екосистем більший 

вміст (мг/кг) Mn (13000), Ni (120), Cd (6), Pb (3,5), Co (5,1) спостерігався у 

рослинах відібраних з р. Сіверський Донець. 

5. Досліджено та встановлено закономірності міграції свинцю та кадмію із 

водного середовища до організму гіллястовусих ракоподібних роду 

Chydorus sp. Визначено вміст свинцю та кадмію у воді р. Дунай під час 

проведення активного біомоніторингу з використанням гіллястовусих 

ракоподібних, отримані дані за біомоніторингом – Cd (0,1 мкг/дм3), 

Pb (10 мкг/дм3), опосереднене значення досліджень води р. Дунай в місці 

проведення біомоніторингу – Cd (0,08 мкг/дм3), Pb (6 мкг/дм3). 

6. На основі теоретично обґрунтованих та експериментально 

підтверджених досліджень та отриманих закономірностей розроблено 

рекомендації, щодо моніторингу забруднення важкими металами водних 

екосистем. У тому числі, обґрунтовано доцільність визначення вмісту 

розчинених форм металів у воді та необхідність дослідження закономірностей 

вмісту металів у донних відкладах. Сформульовано особливості використання 

акумуляційної здатності вищих водних рослин для визначення пріоритетних 

для контролювання важких металів у масивах поверхневих вод. Надано 

алгоритм проведення активного біомоніторингу та побудови закономірностей 

накопичення важких металів гіллястовусими ракоподібними. 
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АНОТАЦІЯ 

Мельников А.Ю. – Міграція важких металів в екосистемі української 

частини дельти р. Дунай. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.06.01 − екологічна безпека. − Науково-дослідна установа 

«Український  науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 

2021 р. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню міграції важких металів у 

системі: вода – донні відклади – біота (вищі водні рослини, гіллястовусі 

ракоподібні) української частини дельти р. Дунай та розробленню, на їх основі, 

рекомендацій щодо вдосконалення моніторингу забруднення важкими 

металами масивів поверхневих вод. 

Теоретично обґрунтовані та обрані методи дослідження вмісту важких 

металів (атомно-абсорбційна та атомно-флуоресцентна спектрометрія), пункти 

відбору проб на українській частині дельти р. Дунай, додатково проведені 

біомоніторингові спостереження на інших водних об’єктах, зокрема поблизу 

Зміївської та Бурштинської ТЕС.  

Науково обґрунтовані методи активного біомоніторингу з використанням 

ракоподібних семейства Chydoridae та пасивного біомоніторингу з 

використанням занурених вищих водних рослин. 

Проведено оцінку результатів дослідження забруднення води та донних 

відкладів р. Дунай в межах України важкими металами. Проаналізовано 

результати визначення валового вмісту та концентрації розчинених форм 

важких металів у воді. Оцінено часові тенденції зміни вмісту металів у воді 

р. Дунай. Особливу увагу приділено дослідженню рядів за вмістом металів. 

Проведено кореляційний аналіз та отримано закономірності вмісту важких 
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металів у донних відкладах. Зазначені основні особливості моніторингу 

забруднення важкими металами води та донних відкладів. 

Досліджено закономірності вмісту важких металів у вищих водних 

рослинах та використання отриманих даних під час оцінки забруднення водних 

об'єктів важкими металами. Проведено спостереження за накопиченням 

свинцю та кадмію гіллястовусим ракоподібними роду Chydorus sp., зазначено 

основні особливості отриманих закономірностей. Проведено активний 

біомоніторинг вмісту свинцю та кадмію у воді р. Дунай в межах України за 

розробленою методологією, отримано задовільні результати. Сформульовані 

деякі аспекти проведення біомоніторингу з використанням вищих водних 

рослин та гіллястовусих ракоподібних. 

На основі теоретично обґрунтованих та експериментально підтверджених 

досліджень та отриманих закономірностей розроблено рекомендації, щодо 

моніторингу забруднення важкими металами водних екосистем.  

Ключові слова: українська частина дельти р. Дунай, поверхневі води, важкі 

метали, донні відклади, вищі водні рослини, гіллястовусі ракоподібні, міграція, 

кореляційний аналіз, рекомендації.  

 

ANNOTATION 

Melnikov A. – Migration of heavy metals in the Ukrainian part of the 

Danube delta ecosystem. – The manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences in specialtiy 21.06.01 

"Ecological safety". – Scietific Research Institution “Ukrainian Scietific Research 

Institute of ecological problems”, Kharkiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of heavy metals migration in the system 

water – bottom sediments – biota (higher aquatic plants, cladocerans) of the Danube 

delta and the development on their basis, recommendations for improving heavy 

metal pollution of surface water bodies monitoring. 

Methods for investigating the content of heavy metals (atomic absorption and 

atomic fluorescence spectrometry), sampling points in the Ukrainian part of the delta 

of the Danube is specified. Additionally biomonitoring observations on other water 

bodies, in particular near the Zmievskaya and Burshtynskaya TPPs are carried out. 

Scientifically based methods of active biomonitoring using crustaceans of the 

Chydoridae family and passive biomonitoring using submerged higher aquatic plants 

are developed. 

The results of the Danube water and bottom sediments of the pollution within 

Ukraine by heavy metals are investigated. Total content and concentration of 

dissolved forms of heavy metals in water are analyzed. The time trends of changes in 

the metal content in the Danube water are estimated. Particular attention is paid to the 

study metal contents relationships. A correlation analysis is carried out and 

relationships of the content of heavy metals in bottom sediments are obtained. The 

main features of monitoring pollution by heavy metals of water and bottom sediments 

are indicated. 

The heavy metals content in higher water plants patterns had been used of  

assessing of the water bodies pollution by heavy metals. The accumulation of lead 
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and cadmium in Cladocera genus Chydorus sp. was observed; the main features of 

the obtained patterns are indicated. Active biomonitoring of the lead and cadmium 

content in the Danube water within Ukraine according to the developed methodology 

is provided. Satisfactory results were obtained. Some aspects of biomonitoring using 

higher aquatic plants and Cladocera are formulized. 

On the basis of theoretical and experimental investigation the recommendation 

of water bodies pollution by heavy metals monitoring is developed. 

Key words: the Ukrainian part of the Danube river, surface waters, heavy metals, 

bottom sediments, higher aquatic plants, cladocerans, migration, correlation analysis, 

recommendations. 

 

 

 

 


