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АНОТАЦІЯ 

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

дельти р. Дунай. – Кваліфікаційна наукова праця 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. 

 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів розподілу та міграції 

важких металів у водних екосистемах та вдосконаленню екологічного 

моніторингу водних об'єктів. Дослідження проведені з використанням 

стандартних і вдосконалених автором методів та методик, проведено оцінку 

забруднення важкими металами р. Дунай в межах України, проведені 

спостереження на інших водних об'єктах України, зокрема р. Сіверського Дінця, 

водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС та заплавних озер поблизу Зміївської 

ТЕС. Об'єктом дослідження є забруднення важкими металами р. Дунай в межах 

України. Предмет дослідження – міграція важких металів у екосистемі р. Дунай в 

межах України.  

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні моніторингу міграції 

важких металів в екосистемі р. Дунай в межах України. 

Проведені дослідження вмісту заліза, марганцю, цинку, нікелю, міді, хрому, 

свинцю, кобальту, кадмію, ртуті у воді, донних відкладах, вищих водних рослинах 

(ВВР) Potamogeton pectinatus L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton 

perfoliatus L., Typha angustifolia L., Myriophyllum spicatum L., Vallisneria spiralis L., 

Fontinalis antipyretica Hedw., гіллястовусих ракоподібних сімейства Chydoridae. 

Вимірювання проводили методами атомно-абсорбційної спектрометрії з 

полум'яною та електротермічною атомізацією та атомно-флуоресцентною 

спектрометрією з методом холодної пари (ртуть). За рахунок попереднього 

концентрування проб та розробленого методу обробки аналітичного сигналу 

атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією вдалося 

провести вимірювання наднизьких концентрацій свинцю, кадмію та кобальту у 
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воді. Відбір проб та дослідження вмісту металів у воді та донних відкладах 

проводили з використанням атестованих методик виконання вимірювань. Відбір 

проб та пробопідготовку ВВР здійснювали за методами, розробленими автором 

під час виконання дисертаційного дослідження. Також розроблено метод 

визначення вмісту металів у гіллястовусих ракоподібних розміром до 0,8 мм з 

використанням атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною 

атомізацією. Розроблено технічні засоби та методичні засади проведення 

активного біомоніторингу з використанням гіллястовусих ракоподібних.  

Дослідження проводили у 20 пунктах спостережень, а саме 13 пунктах на 

р. Дунай в межах України, розташованих вище м. Рені до впадіння рукава 

Бистрого у Чорне море, 6 місць відбору проб у Харківській області, зокрема 

чотири з них в зоні впливу Зміївської ТЕС, а також проведено відбір проб з 

водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС.  

Отримані результати вимірювання вмісту важких металів сформовані у базу 

даних, яка містила необхідний для подальшої обробки набір даних. Опрацювання 

даних проведено у середовищі статистичного аналізування R. Для дослідження 

динаміки вмісту важких металів у воді р. Дунай використані дані Danube River 

Basin Water Quality Database Міжнародної комісії з захисту р. Дунай.  

Аналіз свідчить про перевищення нормативів вмісту металів у воді 

р. Дунай, встановлених в Україні та Європейському союзі за всіма 

досліджуваними металами, окрім кадмію.  

Встановлено, що коливання валового вмісту важких металів у воді 

зумовлено зміною концентрацій завислих речовин.  

Аналіз вмісту важких металів на українській ділянці від м. Рені до гирла 

рукава Бистрого свідчить, що забруднення водного середовища формується 

переважно за межами України. Спостерігається сезонність коливань вмісту 

важких металів у воді р. Дунай в межах України з мінімальними значеннями в 

літній період і максимальними навесні та восени. Встановлені часові тренди зміни 

вмісту важких металів у воді р. Дунай  на транскордонній між Україною та 

Румунією ділянці за більш ніж 10 років. Встановлено, що гідрохімічні умови 
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р. Дунай в межах України є несприятливими для переносу важких металів у 

вигляді розчинених форм.  

Результати спостережень свідчать про значний вміст важких металів у 

донних відкладах р. Дунай. Важкі метали сорбовані переважно на оксидах заліза. 

При цьому перевищень нормативів, встановлених у ЄС, не спостерігається. 

Автором визначено геохімічні особливості вмісту важких металів у донних 

відкладах. Встановлені закономірності можуть бути використані для оцінки 

забруднення донних відкладів важкими металами.  

Встановлено, що послідовності рівнів вмісту металів у абіотичних 

складових екосистеми р. Дунай мають загальний вигляд Fe > Mn > Zn> Ni ≥ Cu ≥ 

Cr > Pb > Co > Cd. Обґрунтовано можливість проведення пасивного 

біомоніторингу з використанням ВВР. Проведені дослідження дозволили 

запропонувати використання Fontinalis antipyretica Hedw та Ceratophyllum 

demersum L. для проведення біомоніторингу. При цьому використання Fontinalis 

antipyretica Hedw обмежуються його поширенням у водних об'єктах, в той час як 

Ceratophyllum demersum L. розповсюджений у більшості водних об'єктів України. 

Біомоніторинг з використанням ВВР дозволяє оцінювати забруднення водних 

екосистем важкими металами під час дослідницького моніторингу. 

Дослідження вмісту важких металів у гіллястовусих ракоподібних 

дозволили вивчити закономірності акумуляції свинцю та кадмію цими 

організмами. Порівняння встановлених закономірностей з відповідним 

розташуванням норм вмісту металів у воді дозволило встановити, що норматив 

якості довкілля для максимального річного рівня вмісту металу у воді 

знаходиться в кінці першого лінійного діапазону отриманих закономірностей. 

Таким чином, проведення подібних досліджень може бути використане під час 

розробки стандартів якості довкілля для вмісту важких металів у поверхневих 

водах. Встановлено, що нормативи гранично допустимих концентрацій свинцю та 

кадмію для рибогосподарчого водокористування не забезпечують дотримання 

безпечних екологічних умов для водних об'єктів.  

Визначено вміст свинцю та кадмію у воді р. Дунай під час проведення 
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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). 

В роботі надані рекомендації, щодо застосування вдосконалених методів та 

розроблених процедур під час екологічного моніторингу забруднення важкими 

металами водних екосистем. Оцінено загальний стан забруднення важкими 

металами екосистеми р. Дунай в межах України. 

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

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

кореляційний аналіз, рекомендації. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Васенко О.Г., Мельников А. Ю. Дослідження вмісту важких металів у воді 

р. Дунай в межах України. Екологічна безпека. 2017. № 2/2017(24). C. 64 – 69. 

(Index Copernicus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Google Scholar, CiteFactor, 

Infobase Index, eLIBRARY, Open Academic Journals Index) (Встановлено 

закономірності просторової міграції та сезонного розподілу форм важких металів 

у воді р. Дунай) 

2. Васенко О.Г., Мельников А. Ю. Важкі метали в донних відкладах р. Дунай 

на території України. Екологічна безпека. 2018. № 1/2018(25). C. 26 – 31. (Index 

Copernicus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Google Scholar, CiteFactor, 

Infobase Index, eLIBRARY, Open Academic Journals Index)(Встановлено 

закономірності просторового розподілу важких металів в донних відкладах 

української частини р. Дунай; отримано кореляційні залежності вмісту металів у 

донних відкладах; на їх основі розроблено критерій для оцінювання забруднення 

донних відкладів важкими металами) 

3. Мельников А. Ю. Особливості моніторингу забруднення важкими 

металами поверхневих вод. Екологічні науки. 2020. №2 (29) Том 2. C. 72 – 75. 

(Index Copernicus) (Досліджено особливості міграції важких металів та 

теоретично обґрунтовано рекомендації щодо моніторингу забруднення важкими 
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металами водних об'єктів.) 

4. Мельников А. Ю. Акумуляція важких металів у біоценозах дельти Дунаю. 

Екологічні науки. 2018.  № 2 (21). C. 138 – 142 (Index Copernicus) 

(Встановлено закономірності накопичення важких металів вищими водними 

рослинами української частини дельти р. Дунай) 

5. Васенко О.Г., Мельников А. Ю. Разработка метода определения кадмия в 

планктонных организмах пресноводных водных объектов. Экология и 

промышленность. 2018. № 1/2018. с. 76-80  

(Науково обґрунтовано хіміко-аналітичну процедуру визначення кадмію в 

гіллястовусих ракоподібних та з її використанням визначено закономірності 

накопичення кадмію гіллястовусими ракоподібними) 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації у 

зарубіжних спеціальних виданнях: 

6. Мельников А. Ю. Биомониторинг загрязнения поверхностных вод свинцом 

и кадмием с использованием планктонных организмов. Science and Education a 

New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2018 Sept. VI(21). Issue: 179. p. 59-

61. DOI https://doi.org/10.31174/SEND-NT2018-179VI21-15 (Index copernicus, 

Google scholar, Ulrichs web global serials directory, Union of international associations 

yearbook, Scribd, Academia.edu) (Розглянуто процедуру активної біоіндикації 

забруднення водного об’єкта важкими металами, з її використанням проведено 

дослідження води р. Дунай, встановлено закономірності накопичення свинцю та 

кадмію гіллястовусими ракоподібними) 

Наукові праці, які додатково засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Васенко А.Г., Мельников А.Ю. Оценка содержания тяжелых металлов на 

разных участках водотока с использованием методов биоиндикации. Екологічна 

безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.). / УКРНДІЕП. 

Харків:Райдер, 2016 р. С. 45–47. (Досліджено біоіндикаційних властивостей 

вищої водного рослини виду Fontinalis antipyretica Hedw.) 

8. Мельников А.Ю., Карлюк А.А. Биомониторинг тяжелых металлов в зоне 
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влияния ТЭС. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІI 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.). 

Харків: Райдер, 2017. C. 304 – 308. (Проведено біомоніторинг забруднення 

важкими металами поверхневих вод з використанням Ceratophyllum demersum L.)  

9. Мельников А.Ю. Особливості визначення вмісту нікелю в 

середньомінералізованих водах методом атомно-абсорбційної спектрометрії з 

електротермічною атомізацією. Ефективне функціонування екологічно стабільних 

територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, 

соціальний та економічний аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Полтава, 28 груд. 2017). Полтава : ПДАА, 2017. C. 121-123 ( Обґрунтовано метод 

обробки аналітичного сигналу для отримання достовірних даних під час 

дослідження середньомінералізованих проб води) 

10. Мельников А.Ю. Використання сорбційних та акумуляційних 

властивостей мохоподібних в біоіндикації водних об’єктів. Актуальні питання 

сучасної науки: матеріали другої Міжнародної науково–практичної конференції 

м. Київ, 29–30 квітня 2016 року. Частина 2. Київ.:МЦНД, 2016. C. 11 – 12. 

(Проведено огляд літератури щодо використання водних мохоподібних для 

біомоніторингу) 

11. Мельников А. Ю. Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді р. 

Дунай в межах України. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. 

наук. статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10—

14 вересня 2018 р.) / УКРНДІЕП. Х.: ФОП Столярова І. П., 2018. С. 232-238. 

(Досліджено сезонні коливання вмісту важких металів у воді р. Дунай на 

транскордонній між Україною та Румунією ділянці за даними Danube River Basin 

Water Quality Database) 

12. Мельников А. Ю. Особливості моніторингу забруднення важкими 

металами складових екосистеми р. Дунай в межах України. Екологічна безпека: 

проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XV Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків,9—13вересня 2019р.) / УКРНДІЕП. ПП «Стиль-

Іздат», 2019. С. 224-226. (Представлено рекомендації з моніторингу забруднення 
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важкими металами складових екосистеми р. Дунай в межах України на основі 

проведених досліджень) 

13. Мельников А.Ю., Воронова Е.М., Важкі метали - небезпечні забрудники 

водних екосистем. Інтеграційні процеси та інноваційні технології, досягнення та 

перспективи технічних наук (іноземними мовами): збірник наукових праць. 2016. 

Випуск 6. c. 185-188. (Проведено огляд літератури щодо впливу забруднення 
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The dissertation is devoted to the study of the processes of distribution and 

migration of heavy metals in aquatic ecosystems and the improvement of environmental 

monitoring of water bodies. The studies were carried out using standard and modified 

by the author methods; pollution of heavy metals of the river was assessed. Danube 

within Ukraine, observations were made on other water bodies of Ukraine, in particular 

the Seversky Donets river, reservoir-cooler of the Burshtyn TPP and floodplain lakes 

near the Zmiev TPP. The object of the study is heavy metal pollution of the Danube 

within Ukraine. The subject of the study is the migration of heavy metals in the 

ecosystem of the Danube within Ukraine. 

The purpose of the work is theoretical substantiating of heavy metals migration 

monitoring in the ecosystem of the Danube river within Ukraine. 

The content of iron, manganese, zinc, nickel, copper, chromium, lead, cobalt, 

cadmium, mercury in water, bottom sediments, higher aquatic plants (HWP) of 

Potamogeton pectinatus L., Ceratophyllum demersum L., Potamogeton perfoliatus L., 

Typha angustifolia L., Myriophyllum spicatum L., Vallisneria spiralis L., Fontinalis 

antipyretica Hedw., branched crustaceans of the family Chydoridae. The measurements 

were carried out by atomic absorption spectrometry with flame and electrothermal 

atomization and atomic fluorescence spectrometry using the cold vapor method 

(mercury). Due to preliminary concentration of the samples and the developed method 

for processing the analytical signal of atomic absorption spectrometry with 

electrothermal atomization, it was possible to measure ultralow concentrations of lead, 

cadmium, and cobalt in water. Sampling and investigation of the metal content in water 

and bottom sediments was carried out using certified measurement procedures. 

Sampling and sample preparation of HWP was carried out with the methods developed 

by the author during the dissertation research. A method has also been developed for 

determining the metal content in cladocera up to 0.8 mm in size using atomic absorption 

spectrometry with electrothermal atomization. Technical means and methodological 

foundations for conducting active biomonitoring using cladocera have been developed. 

The studies were conducted at 20 sampling sites. Thirteen sites are located on 

the Danube within Ukraine from above the city of Reni to the Bystry arm. Six sampling 
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sites situated in the Kharkiv region, including four of them in the zone of influence of 

the Zmievskaya TPP. Also sampling from the cooling basin of the Burshtyn TPP was 

provided. 

The obtained results of measuring the heavy metals content are compiled into a 

database containing the data set necessary for further processing. Corresponding 

programs have been developed in the programming language and statistical analysis R 

for automated processing. A study of the dynamics of the content of heavy metals in the 

water of the Danube according to the Danube River Basin Water Quality Database of 

the International Commission for the Protection of the Danube river. 

The analysis shows the excess of the standards for the content of metals in the 

water of the river. Danube established in Ukraine and the European Union for all 

studied metals except cadmium. 

It has been established that fluctuations in the gross content of heavy metals in 

water are due to changes in the concentrations of suspended solids. 

An analysis of the content of heavy metals in the Ukrainian section from Reni 

city to the mouth of the Bystroe arm indicates that pollution of the aquatic environment 

is formed mainly outside Ukraine. There is a seasonality of fluctuations in the content of 

heavy metals in the water of the Danube with minimum values in summer and 

maximum in spring and autumn. The temporary trends of the content of heavy metals 

changes in the water of the Danube for more than 10 years were ensteblished. 

Hydrochemical conditions of the Danube within Ukraine are unfavorable for the 

transfer of heavy metals in the form of dissolved forms. 

The results of observations indicate a significant content of heavy metals in 

bottom sediments of the Danube within Ukraine. Heavy metals are sorbed mainly on 

iron oxides. However, there are no excesses of the standards established in the EU. The 

author determined the geochemical features of the content of heavy metals in bottom 

sediments. The established patterns can be used to assess pollution of bottom sediments 

by heavy metals. 

It was established that the sequence of levels of metals in the abiotic components 

of the ecosystem of the river. The Danube have a general form of Fe> Mn> Zn> Ni ≥ 
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Cu ≥ Cr> Pb> Co> Cd. The possibility of passive biomonitoring using HWP has been 

substantiated. Studies have suggested the use of Fontinalis antipyretica Hedw. and 

Ceratophyllum demersum L. for biomonitoring. Moreover, the use of Fontinalis 

antipyretica Hedw. is limited to its distribution in water bodies, while Ceratophyllum 

demersum L. is common in most water bodies in Ukraine.  HWP biomonitoring makes 

it possible to assess the pollution of aquatic ecosystems with heavy metals during 

research monitoring. 

The study of the content of heavy metals in branched crustaceans made it possible 

to study the patterns of accumulation of lead and cadmium by these organisms. A 

comparison of the established laws with the corresponding arrangement of the norms 

for the content of metals in water made it possible to establish that the environmental 

quality standard for the maximum annual level of metal in water is at the end of the first 

linear range of the obtained laws. Thus, such studies can be used in the development of 

environmental quality standards for the content of heavy metals in surface waters. It 

was established that the standards for the maximum allowable concentrations of lead 

and cadmium for fishery water use do not ensure compliance with safe environmental 

conditions for water bodies. 

During active biomonitoring of the Danube water using cladocerans the data 

obtained from biomonitoring are Cd (0.1 μg / dm3), Pb (10 μg / dm3) average 

concentration of lead and cadmium in water at the site - Cd (0.08 μg / dm3), 

Pb ( 6 μg/dm3 ). 

The work gives recommendations on the application of the developed methods 

and procedures during environmental monitoring of heavy ecosystem pollution of 

aquatic ecosystems. The general state of heavy metal pollution of the ecosystem of the 

Danube within Ukraine is estimated. 

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

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

recommendations. 
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EQS – стандарти якості довкілля 
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ЄС – Європейський союз 

ВРД – Водна рамкова директива (Директива 2000/60/ЄС Європейського 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  

Забруднення важкими металами водних об’єктів внаслідок антропогенної 

діяльності людини створює значну екологічну небезпеку, що зумовлена як 

прямою токсичною дією високих концентрацій їх біодоступних форм, так і 

опосередкованим впливом за рахунок акумуляції металів, у тому числі в живих 

організмах. Тривале надходження важких металів із первинних джерел 

забруднення у водний об'єкт створює джерела вторинного забруднення, 

надходження з яких у водний об’єкт може спостерігатися 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.  

Більшість важких металів виступають учасниками біологічних процесів в 

живих організмах. Тому для стабільного функціонування водних екосистем 

потрібна наявність у них металів на рівні оптимальних характерних концентрацій. 

Сучасний екологічний моніторинг забруднення водних об'єктів зазвичай 

включає дослідження вмісту металів в абіотичних компонентах водних екосистем. 

Дослідження вмісту металів у воді дають інформацію, необхідну для забезпечення 

захисту від їх негативного впливу на водні екосистеми та здоров'я людини. 

Якість, у тому числі достовірність, отриманих даних є ключовим фактором у ході 

оцінювання екологічної небезпеки забруднення водного об’єкта важкими 

металами.  

Дослідження забруднення водних об'єктів важкими металами (зокрема їх 

міграції) викладені у роботах Лінника П.М., Набиванця Б.Й, Осадчого В.І. [1-5]; 

дослідження з контролювання та оцінювання впливу представлено в роботі     

Мур Дж. В., Рамамурті С. [6]. Дослідженням з біомоніторингу присвячено роботи 

Ніканорова А.М. [7] та інші [8-9]. Отримані вченими дані свідчать про важливість 

дослідження процесів та форм міграції важких металів, а також їх акумуляції в 

живих організмах при оцінюванні екологічної небезпеки внаслідок забруднення 
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водних екосистем важкими металами.  

Встановлені Водною рамковою директивою (Директива 2000/60/ЄС 

Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності 

Співтовариства  в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року [10], ВРД) 

вимоги щодо моніторингу масивів поверхневих вод потребують дослідження 

вмісту важких металів, зокрема нікелю (Ni), кадмію (Cd), свинцю (Pb), ртуті (Hg), 

як в абіотичних складових масиву поверхневих, так і в біоті, наприклад, рибі, 

двостулкових молюсках. Директивою ЄС № 2013/39/ЕU [11] унормовано 

значення біодоступних концентрацій для низки пріоритетних важких металів. 

Питання нормування вмісту важких металів, що не входять до пріоритетних, 

покладено на країни-учасниці [10]. Розроблення нормативів – стандартів якості 

довкілля потребує значних витрат, при цьому необхідно враховувати особливості 

токсичної дії на біоту за відповідних умов оточуючого середовища [12]. 

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

території якої знаходиться значна частина дельти річки [13]. Імплементація 

положень ВРД для оцінювання стану забруднення Дунаю важкими металами 

проводилась, зокрема, Міжнародною комісією з захисту р. Дунай (ICPDR). 

Результати досліджень, проведених ICPDR, вказують на необхідність 

моніторингових досліджень вмісту важких металів у р. Дунай [14-23]. Під час 

дослідження забруднення металами р. Дунай проведено порівняння, як з 

нормативними значеннями, діючими в Україні, так і нормативами, що 

впроваджені в Європейському союзі (ЄС). Комплексний екологічний моніторинг 

р. Дунай, що проводить УКРНДІЕП з 2004 року, включає, зокрема, дослідження 

забруднення української частини р. Дунай важкими металами. Його результати 

свідчать про наявність забруднення важкими металами [24-27]. Таким чином, 

поглиблений моніторинг щодо забруднення важкими металами р. Дунай є 

актуальним. 

Важливість врахування міграції важких металів під час поглибленого 

оцінювання забруднення ними водних екосистем є безсумнівною. В ході таких 

досліджень нагальним є використання обґрунтованих з практичної точки зору 
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методів і процедур.  

Такі методи біомоніторингу, як визначення вмісту важких металів у рибі та 

двостулкових молюсках, рекомендовано ВРД та супутніми документами [10-12]. 

Їх впровадження потребує значних ресурсовитрат. Тому доцільним є дослідження 

акумуляції важких металів в інших організмах, наприклад, вищих водних 

рослинах (ВВР), що потребує суттєво менших ресурсовитрат. 

Таким чином, перший етап дисертаційного дослідження полягав у 

дослідженні забруднення української частини р. Дунай важкими металами, 

другий етап – у оцінюванні отриманих даних, встановленні на їх основі 

закономірностей та розробленні рекомендації щодо проведення моніторингу 

забруднення водних об'єктів важкими металами. 

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в теоретичному 

обґрунтуванні моніторингу міграції важких металів в екосистемі. 

Відповідно до мети в роботі віршували наступні завдання: 

- здійснити науковий аналіз даних щодо перспективних напрямків 

моніторингу міграції важких металів в межах української частини р. Дунай; 

 - 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. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовувались 
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загальнонаукові, теоретичні, емпіричні та спеціальні методи досліджень. 

Визначення вмісту металів у відібраних пробах компонентів водної 

екосистеми української частини дельти р. Дунай здійснювали з використанням 

фізико-хімічних методів, а саме : атомно-абсорбційної, атомно-флуоресцентної та 

молекулярно-абсорбційної спектрофотометрії. Підготовка та аналізування проб –

відповідно до методик виконання вимірювань (МВВ), представлених в [28], 

ДСТУ ІSО 15586:2012 [29], EPA method 245.7 [30]. Відбирання проб води та 

донних відкладів – з використанням серії стандартів ДСТУ ISO 5667 [31-34]. 

Відбирання проб ВВР – з урахуванням рекомендацій ДСТУ ISO 5667-2:2003 [32]. 

Аналізування отриманих даних виконували у програмному середовищі для 

статистичних обчислень R та супутніх програм (вільне програмне забезпечення) 

[35-37], в електронних таблицях Gnumeric (вільне програмне забезпечення) [38], 

LibreOffice Calc (вільне програмне забезпечення) [39], Microsoft Exсel (ліцензійне 

програмне забезпечення) [40] 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. 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем проведено планування 

експериментальних досліджень, відбирання проб компонентів водної екосистеми, 
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визначення в них вмісту важких металів, оброблення та узагальнення результатів 

натурних та експериментальних досліджень, систематизацію даних, 

опублікованих у літературних та електронних джерелах.  

Внесок дисертанта в роботи, написані ним особисто або у співавторстві, 

полягає в наступному: 

1. Встановлено закономірності просторової міграції та сезонного розподілу 

форм важких металів у воді р. Дунай. 

Васенко О.Г., Мельников А. Ю., Дослідження вмісту важких металів у воді  

р. Дунай в межах України. Екологічна безпека. 2017.  № 2/2017(24). с. 64 – 69. 

2. Встановлено закономірності просторового розподілу важких металів в 

донних відкладах української частини р. Дунай; отримано кореляційні залежності 

вмісту металів у донних відкладах; на їх основі розроблено критерій для 

оцінювання забруднення донних відкладів важкими металами. 

Васенко О.Г., Мельников А. Ю., Важкі метали в донних відкладах р. Дунай 

на території України. Екологічна безпека. 2018. № 1/2018(25).. с. 26 – 31. 

3. Проаналізовано результати проведених досліджень та обґрунтовано 

особливості моніторингу забруднення важкими металами водних об'єктів. 

Мельников А. Ю. Особливості моніторингу забруднення важкими металами 

поверхневих вод. Екологічні науки. 2020. №2 (29) Том 2. c. 72 – 75  

4. Встановлено закономірності накопичення важких металів ВВР в межах 

української частини р. Дунай. 

Мельников А. Ю. Акумуляція важких металів у біоценозах дельти Дунаю. 

Екологічні науки. 2018. № 2 (21). с. 138 – 142 

5. Розроблено хіміко-аналітичну процедуру визначення кадмію в 

гіллястовусих ракоподібних та з її використанням визначено закономірності 

накопичення кадмію гіллястовусими ракоподібними. 

Васенко О.Г., Мельников А. Ю., Разработка метода определения кадмия в 

планктонных организмах пресноводных водных объектов. Экология и 

промышленность. 2018. № 1/2018. с. 76-80 

6. Розроблено процедуру активного біомоніторингу забруднення водного 
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об’єкта важкими металами, з її використанням проведено дослідження води         

р. Дунай, встановлено закономірності накопичення свинцю та кадмію 

гіллястовусими ракоподібними. 

Мельников А. Ю. Биомониторинг загрязнения поверхностных вод свинцом и 

кадмием с использованием планктонных организмов. Science and Education a New 

Dimension. Natural and Technical Sciences. VI(21), Issue: 179, 2018 Sept. p. 59-61 

7. Встановлено можливість використання мохоподібних для оцінювання 

вмісту важких металів на різних ділянках водотоку.  

Васенко А.Г. Мельников А.Ю. Оценка содержания тяжелых металлов на 

разных участках водотока с использованием методов биоиндикации. Екологічна 

безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.). Харків:Райдер, 2016 р. С. 

45–47.  

8. Визначено вміст металів в куширі зануреному (Ceratophyllum demersum 

L.), відібраному в водоймах навколо теплових електростанцій. Встановлено 

закономірності міграції металів у системі вода - ВВР у залежності від  джерел 

забруднення важкими металами. 

Мельников А.Ю., Карлюк А.А. Биомониторинг тяжелых металлов в зоне 

влияния ТЭС Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІI 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.). 

Харків: Райдер, 2017. C. 304 – 308. 

9. Запропоновано спосіб оброблення аналітичного сигналу атомно-

абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією під час визначення 

нікелю в пробах води з середньою мінералізацією. 

Мельников А.Ю. Особливості визначення вмісту нікелю в 

середньомінералізованих водах методом атомно-абсорбційної спектрометрії з 

електротермічною атомізацією. Ефективне  функціонування  екологічно  

стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: 

агроекологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІ Всеукр. 

наук.практ. конф. (Полтава, 28 груд. 2017). Полтава : ПДАА, 2017. 241 с. 
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10. Наведено переваги використання водних мохоподібних як індикатора 

забруднення водних об’єктів важкими металами. 

Мельников А.Ю., Використання сорбційних та акумуляційних властивостей 

мохоподібних в біоіндикації водних об’єктів. Актуальні питання сучасної науки: 

матеріали другої Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 29–30 

квітня 2016 року. Частина 2. Київ.:МЦНД, 2016. 

11. Проаналізовано бази даних ICPDR; встановлено характеристики сезонної 

залежності вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах України; визначено 

особливості моніторингу важких металів в воді р. Дунай. 

Мельников А. Ю. Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді р. Дунай в 

межах України. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей 

XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10—14 вересня 

2018 р.). УКРНДІЕП. Х.: ФОП Столярова І. П., 2018.  

12. Визначено основні особливості моніторингу забруднення важкими 

металами водних об'єктів. 

Мельников А. Ю. Особливості моніторингу забруднення важкими металами 

складових екосистеми р. Дунай в межах України. Екологічна безпека: проблеми і 

шляхи вирішення: зб. наук. статей XV Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Харків,9—13вересня 2019р.). УКРНДІЕП.ПП «Стиль-Іздат», 2019. 

С. 224-226. 

13. Представлено огляд інформації щодо впливу важких металів на водні 

екосистеми.  

Мельников А.Ю., Воронова Е.М., Важкі метали – небезпечні забрудники 

водних екосистем . Інтеграційні процеси та інноваційні технології, досягнення та 

перспективи технічних наук (іноземними мовами): збірник наукових праць. 

Випуск 6. Харків, 2016. 

14. Розраховано коефіцієнти акумуляції важких металів в пробах вищих 

водних рослин в водоймі-охолоджувачі Бурштинської ТЕС 

Васенко А.Г., Старко Н.В., Лунгу М.Л., Мельников А.Ю.  О необходимости 

биологической мелиорации водоема-охладителя Бурштынской ТЭС белым 
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амуром. Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 5-9 вересня 2016 р.) / 

УКРНДІЕП. Х.:Райдер, 2016. 

15. Проаналізовано характеристики забруднення важкими металами  

р. Дунай у 2017 році. 

Результати комплексного екологічного моніторингу довкілля під час 

експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай—Чорне море у 2017 році./ 

Васенко О. Г., Мельников А. Ю. та Ін. Екологічна безпека: проблеми і шляхи 

вирішення: зб. наук. статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Харків, 10—14 вересня 2018 р.). УКРНДІЕП. Х.: ФОП Столярова І. П., 2018.  

Апробація матеріалів дисертації. 

Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались 

на наукових та науково-практичних конференціях: 

- Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення XІІ Міжнародна науково-

практична конференція (Харків, 2016) 

- Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення XІІI Міжнародна 

науково-практична конференція (Харків, 2017) 

- Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення XІV Міжнародна 

науково-практична конференція (Харків, 2018) 

- Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення XV Міжнародна науково-

практична конференція (Харків, 2019) 

- 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) 
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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. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

Робота виконувалась в рамках науково-дослідних робіт УКРНДІЕП, 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). 

Практичне значення одержаних результатів 

Результати дослідження забруднення важкими металами поверхневих вод 

р. Дунай в межах України 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 з навчальних дисциплін «Водопостачання, водовідведення і 

покращення якості води» та «Ландшафтна екологія» (акт впровадження від 
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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). 



 29 

РОЗДІЛ 1. МОНІТОРИНГ МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДНИХ 

ЕКОСИСТЕМАХ 

 

1.1 Важкі метали та їх екологічна небезпека 

Метали є невід'ємним компонентом екосистем з самого початку їх існування. 

Деякі з них є незамінними для існування живих організмів мікро- та 

макроелементами, інші проявляють лише токсичні властивості або не беруть 

участі в процесах життєдіяльності. Науково-технічний прогрес спричинив 

потребу людини в металах і призвів до забруднення ними екосистем. Таке 

забруднення може призводити до порушення біохімічних процесів у біоті. 

Антропогенне забруднення деяких екосистем важкими металами нараховує 

десятки та навіть тисячі років. При цьому аномально високі значення природного 

вмісту важких металів за рахунок нерівномірного розподілу по земній поверхні 

існував з початку зародження екосистем (що зумовило відповідний видовий склад 

екосистем та механізми пристосування живих організмів).  

Термін «важкі метали» стосується елементів з металічними властивостями 

щільністю більше 8 г/см3 або атомною масою більше 50 г/моль (окрім 

благородних та рідкісних металів) [41]. До важких металів відносять такі 

елементи, як свинець, мідь, цинк, нікель, кадмій, кобальт, сурма, олово, вісмут, 

ртуть, срібло, залізо, манган, талій [41, 42]. При цьому до групи важких металів, 

деякі вчені відносять такі металоїди, як миш'як та селен[41, 42]. Майже всі важкі 

метали, у разі досягнення відповідних рівнів їх вмісту, проявляють токсичні 

властивості [6-7, 12, 42-52], деякі з них можуть чинити канцерогенний вплив [50, 

51]. При цьому серед важких металів значна кількість таких, що відіграють 

важливу роль в процесах життєдіяльності [7, 12]. Зважаючи на це, вплив важких 

металів на живі організми визначається їх біологічною роллю. Зокрема хром, 

кобальт, мідь, залізо, марганець, молібден, нікель, цинк необхідні для процесів 

життєдіяльності [7, 12], а такі як сурма, кадмій, свинець, ртуть, срібло, олово, 

талій не відіграють значної ролі в метаболічних процесах більшості живих 

організмів [12].  
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Саме за такою ознакою можна охарактеризувати кожний метал, розглянувши 

його роль у процесах життєдіяльності організмів. Так, марганець входить до 

складу деяких ферментів, бере участь в низці важливих для живих організмів 

біохімічних процесів, зокрема активує частину ферментів, бере участь у синтезі 

вітамінів А, С, Е в живих організмах. Нестача марганцю призводить до 

порушення обміну речовин [7]. З іншого боку, надлишкове надходження 

марганцю спричиняє ураження органів та тканин, мутагенну та генотоксичну дію 

[7, 47]. Залізо входить до складу багатьох ферментів та біологічних речовин, 

відіграє значну роль в процесах життєдіяльності. Наднормове надходження заліза 

не викликає значної токсичної дії [7, 47]. Такі елементи, як хром, кобальт, мідь, 

молібден, нікель, цинк беруть участь у багатьох біохімічних процесах та входять 

до складу деяких ферментів, білків та інших необхідних для життєдіяльності 

речовин [7, 38, 41-45]. Дія хрому залежить від його валентності. Сполуки хрому 

шестивалентного значно токсичніші порівняно зі сполуками хрому 

тривалентного, мають канцерогенну дію [45], як і сполуки нікелю [41]. 

Наднормова акумуляція міді, цинку та кобальту також спричиняє токсичну дію. 

Кадмій, свинець, ртуть – не відіграють ролі в процесах життедієльності. 

Відсутність у живих організмах кадмію, свинцю і ртуті не викликає порушень у 

процесах їх метаболізму (на відміну від нестачі заліза, марганцю, цинку), 

наднормове потрапляння цих елементів до живого організму, навпаки, викликає 

порушення фізіологічних процесів та призводить до його інтоксикації [6,7, 42, 49-

51].  

Важкі метали не здатні до біорозкладання, але здатні накопичуватись у 

компонентах екосистеми, в тому числі, в біологічних об'єктах. У разі значного 

накопичення в органах і тканинах вони спричиняють токсичну дію [6, 7, 42]. 

Швидкість виведення важких металів у значній мірі залежить від виду та 

фізіологічного стану живого організму. У більшості випадків регуляція вмісту 

важких металів в організмі живих істот проходить швидше для тих металів, які є 

необхідними для процесів життєдіяльності [53]. 

Критичні концентрації важких металів внаслідок їх накопичення в тому чи 
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іншому компоненті екосистеми можуть спричинити руйнацію екосистеми в 

цілому [3, 42].  

Міграція важких металів по трофічних ланцюгах лімітується їх 

біодоступністю. Термін «біодоступність» означає ступінь засвоєння організмом 

сполук, які надходять із навколишнього середовища, зокрема важких металів. 

Біодоступність важких металів у значній мірі залежить від форм знаходження 

металів у водному середовищі (розчинені, нерозчинені) [1] та фізико-хімічних 

характеристик водного середовища, таких як водневий показник, жорсткість, 

вміст органічних сполук та інші [12].  

У загальному виді міграція важких металів у масиві поверхневих вод 

представлена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Міграція важких металів у масиві поверхневих вод [19]. 

 

Важливими процесами, які треба враховувати під час оцінки впливу важких 

металів на живі організми є синергізм та антагонізм, зокрема при забрудненні 

одразу декількома важкими металами.  
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Забруднення важкими металами водних екосистем негативно впливає на 

здоров'я людини, головним чином, через вживання води і продуктів рибальства 

[45-52].  

Зважаючи на значну екологічну небезпеку, пов’язану із забрудненням водних 

екосистем важкими металами, для оцінювання рівня забруднення, розроблення 

заходів із забезпечення стабільності екосистем і збереження здоров'я людини 

необхідно мати достовірну вимірювальну інформацію щодо вмісту важких 

металів в біотичних і абіотичних компонентах водних екосистем. 

 

1.2 Важкі метали в р. Дунай в межах України 

Дунай – друга за величиною ріка Європи. На території цього найбільшого 

міжнародного річкового басейну проживає 80 млн. чол. В її межах знаходяться 

17 країн, а значний вплив промисловості, сільського та комунального 

господарств, енергетики, іригації, судноплавства та іншої антропогенної 

діяльності є серйозною проблемою, як для Дунайського басейну (рис. 1.2) в 

цілому, так і для ділянки р. Дунай, розташованої на території України [13, 60-62]. 

 

Рис. 1.2 Басейн р. Дунай [13] (назви країн позначені відповідним кодом: А - 

Австрія, D - Німеччина, I – Італія, CH - Швейцарія, CZ - Чехія, PL – Польща, SLO 

– Словенія, SK – Словаччина, UA – Україна, H – Угорщина, HR – Хорватія, BH – 

Боснія і Герцеговина, YU – Сербія, AL – Албанія, BG – Болгарія, RO – Румунія, 

MD – Молдавія ). 
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По нижньому Дунаю, на ділянці від морського узбережжя до гирла Прута, 

проходить державний кордон України. Таким чином, інтереси України переважно 

пов'язані з нижнім Дунаєм. Українські територіальні води Дунаю є частиною 

основного русла річки від місця впадіння лівої притоки, р. Прута, до так званого 

Ізмаїльського Чатала (вершини дельти, де р. Дунай розділяється на два рукави - 

Кілійський і Тульчинський ) і далі, частина русла Кілійського рукава і, власне, 

Кілійської дельти. Хоча порівняно з усією протяжністю річки українська ділянка 

становить лише 1/20 її частини, вона є своєрідною за гідрологічними та 

гідрохімічними характеристиками, гідробіологічним режимом. Це безприточна, 

найнижча гирлова ділянка. В той же час на Кілійський рукав припадало 70% 

водного стоку річки на 1993 р. (на 2016 рік – менше 50% [24]), в результаті чого 

тут седиментувалася у вигляді наносів основна частина зважених речовин і 

сорбованих на них органічних речовин, важких металів, інших токсикантів, що 

надходять із розташованих вище за течією країн [60]. Токсиканти, що 

потрапляють до водного русла, в першу чергу важкі метали, нафтопродукти і 

пестициди з групи стійких органічних забруднювачів, розподіляються між 

водною масою, донними відкладами і живими організмами різних трофічних 

рівнів, мігрують і накопичуються в трофічних ланцюгах, особливо в їх кінцевих 

ланках, що призводить до глибоких порушень біологічних процесів, зокрема, 

підриву відтворювальної здатності гідробіонтів, виникненню токсикозів риб; 

знижується здатність до самовідновлення екосистеми і суттєво погіршується 

якість води за всіма нормованими показниками [60].  

Особливості забруднення р. Дунай в межах України та міграції в ній ЗР добре 

описано в [60]. Встановлено, що особливістю токсикогенного стоку р. Дунай є те, 

що в ньому значну частину ЗР акумульовано на зважених частинках. Кожна з них 

- своєрідний комплекс, на фульво-/гуміновому «ядрі» якого адсорбовано іони 

металів, молекули різних органічних ЗР (зокрема, в 70-80-і роки це, переважно, 

хлорорганічні пестициди, нафтопродукти і синтетичні поверхнево-активні 

речовини), а також розташовано колонії мікробів. Такі комплексні сполуки мають 

молекулярну масу до 35 000. Якщо у верхньому та нижньому Дунаї, де 
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зберігається режим проточності, суспензії виступають як фактор механічного 

самоочищення річки, то в нижньому плині відбувається седиментація 

суспендованих частинок, інтенсивність якої наростає з просуванням по дельті і 

зниженням швидкості течії. Початок цього процесу простежується досить чітко з 

так званого Ізмаїльського Чатала, де русло р. Дунай розділяється на основні 

рукави. На цій ділянці гідродинамічні сили потоку, які підтримують суспендовані 

частинки у зваженому стані, ослаблюються, починають переважати гравітаційні 

сили і суспендовані частинки осідають і ЗР переходять до донних відкладів. В 

результаті русло річки замулюється, а донні відклади забруднюються, 

утворюється градієнт концентрацій ЗР між донними відкладами і водою 

(концентрація ЗР у донних відкладах перевищує таку в воді в 100 - 1000 разів). 

Зважені частинки гетерогенні за розмірами, з цим пов'язана різна ступінь 

акумуляції токсикантів на різних фракціях мулу. Не піддаються седиментації 

лише частинки розміром менше ніж 0,005 мм, їх частка становить не більше 10 % 

від загальної маси речовини у суспендованому стані. У русловому потоці 

основним біологічним акумулятором токсикантів є планктонні фільтратори. У 

зонах уповільненої течії цю роль беруть на себе, перш за все, двостулкові 

молюски (анодонта, дрейсена і ін.), а в заростях плавневих ділянок - вищі водні 

рослини, які одночасно виступають потужним фактором самоочищення 

дунайських вод на їх шляху до Чорного моря. [60]. 

У зв’язку з прийняттям і впровадженням у країнах ЄС ВРД забруднення  

р. Дунай пріоритетними ЗР на теперішній час зменшилось. Це, а також зменшення 

стоку по Кілійському рукаву до 49,7 % у 2016 році [24], спричинило стійку 

тенденцію забруднення водного середовища і донних відкладів р. Дунай на 

території України важкими металами до зниження [24, 61-63]. 

Значна частина вітчизняних досліджень забруднення важкими металами 

української частини р. Дунай припала на 80-ті та початок 90-тих років [60, 68-75]. 

Отримано ґрунтовні результати щодо характеристик забруднення української 

частини р. Дунай важкими металами, зокрема, процесів їх міграції. 

Моніторинг р. Дунай в межах України проводиться, зокрема, Державною 
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гідрометеорологічною службою Міністерства надзвичайних ситуацій України, 

Державним агентством водних ресурсів України [64]. Моніторингові дослідження 

р. Дунай, що виконувала Державна гідрометеорологічна служба Міністерства 

надзвичайних ситуацій України, включали визначення заліза, марганцю, міді, 

цинку, хрому(VI) у воді в 4 пунктах . 

Моніторингові дослідження р. Дунай в межах України здійснює УКРНДІЕП 

під час робіт із моніторингу глибоководного суднового ходу (ГСХ) р. Дунай – 

Чорне море, починаючи з 2004 року. Ці дослідження в різні роки охоплювали до 

14 пунктів і ділянок спостереження та включали визначення як валового вмісту, 

так і вмісту розчинених форм заліза, марганцю, міді, нікелю, цинку, свинцю, 

кадмію, ртуті [66]. Протягом періоду досліджень кількість пунктів спостереження, 

в яких досліджувався вміст металів, скоротився до 5, як скоротився і перелік 

показників. У 2015 році проводилися дослідження лише валового вмісту заліза, 

марганцю, цинку, міді, нікелю [24-26]. 

Значний обсяг моніторингових робіт виконано в рамках робіт Міжнародної 

комісії із захисту р. Дунай (ICPDR), а саме об’єднаного експедиційного 

дослідження – Joint Danube Survey (JDS) та міжнародної мережі моніторингу – 

TransNational Monitoring Network (TNMN). Перелік та періодичність контролю 

вмісту важких металів у воді за встановлений в рамках TNMN наведено в табл. 

1.1. 

 

Табл. 1.1. Перелік важких металів та періодичність їх контролю у воді 

р. Дунай, встановлений в рамках TNMN[16, 17] 

Важкий метал Періодичність контролю 

Свинець (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Ртуть (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Нікель (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Мідь (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Хром (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Цинк (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 

Кадмій (розчинені форми) щорічно(12 разів на рік) 
 

Визначення важких металів під час JDS-досліджень виконували у воді, 
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завислих речовинах, донних відкладах, біоті [15, 22-23]. Спостереження в рамках 

TNMN проводились переважно  для вмісту металів у воді [16-18, 20]. 

Дослідження в зазначених системах виконано лише в двох пунктах 

спостереження на території української частини р. Дунай, а саме поблизу міст 

Рені та Вилкове [15, 20]. Результати, отримані ICPDR, вказують, що до 

пріоритетних ЗР для досліджуваної частини річки належать кадмій, свинець, 

ртуть, нікель, мідь, цинк, хром [17].  

За результатами регулярних спостережень, проведених Державною 

гідрометеорологічною службою Міністерства надзвичайних ситуацій України та 

УКРНДІЕП у воді р. Дунай, систематичні перевищення нормативів гранично 

допустимих концентрацій для рибогосподарського водокористування (ГДКр-г) 

спостерігаються для валового вмісту заліза та марганцю, епізодично – для цинку 

[24-27]; перевищення ГДКр-г спостерігаються також для валового вмісту міді у 

воді. 

За результатами спостережень [15, 22-23] основні осередки забруднення 

важкими металами знаходяться переважно вище за течією порівняно з 

українською ділянкою р. Дунай. При цьому спостерігається вагомий 

антропогенний внесок у сток важких металів по українській ділянці [67].  

Вміст металів в донних відкладах р. Дунай сягає високих значень для міді, 

кадмію, свинцю та цинку [76]. Спостерігається також забруднення донних 

відкладів кадмієм і хромом [77]. 

Таким чином, комплексне дослідження сучасного стану забруднення 

української частини р. Дунай важкими металами, зокрема з переліку пріоритетних 

ЗР визначеного ICPDR, є надзвичайно актуальним.  

 

1.3 Особливості моніторингу забруднення водних об'єктів важкими 

металами 

Контроль вмісту важких металів у об'єктах довкілля необхідний для 

отримання інформації і впровадження заходів із забезпечення безпечних умов 

існування живих організмів. Якість результатів вимірювань концентрацій важких 
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металів у компонентах водних екосистем, отриманих під час дослідницького 

етапу екологічного моніторингу, забезпечує правильну оцінку на подальших його 

етапах, служить підґрунтям для розроблення адекватних (а саме необхідних і 

достатніх) заходів із запобігання забрудненню досліджуваної екосистеми. 

Суб'єкти державного моніторингу в Україні визначені Положенням про 

державну систему моніторингу довкілля, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 [65]. Законодавча база України 

визначає необхідність контролю вмісту металів під час діагностичного 

моніторингу поверхневих вод згідно Порядку здійснення державного моніторингу 

вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. 

№ 758 [64]. Діагностичний моніторинг здійснюється для масивів поверхневих та 

підземних вод з метою: доповнення та підтвердження результатів визначення 

основних антропогенних впливів на кількісний і якісний стан поверхневих та 

підземних вод, у тому числі від точкових і дифузних джерел; розроблення 

програми державного моніторингу вод; встановлення референційних умов та 

оцінки їх довгострокових змін; оцінки довгострокових змін, спричинених 

антропогенним впливом на кількісний і якісний стан поверхневих та підземних 

вод, у тому числі від точкових і дифузних джерел; оцінки довгострокових 

тенденцій зміни рівня та концентрації забруднюючих речовин у підземних водах 

внаслідок природних змін та антропогенного впливу на їх стан [64]. 

Згідно Українського законодавства для масивів поверхневих вод 

діагностичний моніторинг здійснюється протягом першого року здійснення 

державного моніторингу вод. Для масивів поверхневих вод, у яких відсутній 

ризик недосягнення екологічних цілей, діагностичний моніторинг здійснюється 

додатково протягом четвертого року виконання державного моніторингу вод. 

Дослідницький моніторинг згідно [64] здійснюється для масивів поверхневих 

вод з метою: встановлення причин відхилення від екологічних цілей; з’ясування 

масштабу та наслідків аварійного забруднення вод; встановлення причин 

наявності ризику недосягнення екологічних цілей, виявленого в процесі 

здійснення діагностичного моніторингу, до початку виконання операційного 
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моніторингу [64]. 

Вимоги до екологічного моніторингу водних об’єктів регламентовано 

положеннями ВРД [10], імплементація яких в Україні здійснюється в рамках 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони [54]. Розроблено цілу низку керівних документів із впровадження 

положень ВРД під час моніторингу забруднення водних екосистем хімічними 

речовинами, у тому числі важкими металами:  

- Спільна стратегія виконання ВРД (2000/60/ЄС) Керівний документ №7 

«Моніторинг у відповідності до ВРД» [55];  

- Спільна стратегія виконання ВРД (2000/60/ЄС) Керівний документ №19 

«Керівництво по хімічному моніторингу поверхневих вод у відповідності до 

ВРД» [56];  

- Спільна стратегія виконання ВРД (2000/60/ЄС) Керівний документ №25 

«Хімічний моніторинг донних відкладів та біоти у відповідності до ВРД» [57]; 

- Керівний документ № 32 «Моніторинг біоти (Імплементація EQSБіота) у 

відповідності до ВРД» [58].  

Керівні документи повністю регламентують проведення моніторингу 

поверхневих вод.  

Нормування пріоритетних забруднювачів, серед яких такі важкі метали, як 

свинець, кадмій, ртуть, нікель, запроваджено Директивами 2008/105/ЕС [59], 

2013/39/ЕU [11] шляхом встановлення екологічних стандартів якості (EQS) у 

вигляді максимально допустимих концентрацій розчинених форм зазначених 

металів у воді та у біоті (ртуть). Розробку EQS для інших забруднюючих речовин 

(ЗР) регламентовано положеннями Керівного документу № 27 «Технічне 

керівництво з розробки стандартів якості навколишнього середовища». При 

встановленні EQS для вмісту металів у воді необхідно враховувати фактори 

водного середовища, що можуть впливати на токсичність металу [12]. EQS вмісту 

кадмію у воді встановлено [11, 59] залежно від жорсткості води. За періодом 

допустимої дії встановлюються максимально разові (MAC) і середньорічні (AA) 
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EQS [11, 12, 59].  

За способом використання EQS подібні нормативам гранично допустимих 

концентрацій ЗР (ГДК), при цьому основною функцією їх використання є 

оцінювання хімічного та екологічного статусу водного об’єкту [12] на відміну від 

ГДК, що регламентують придатність вод до відповідного виду господарчого 

використання. 

Оскільки важкі метали відносяться до несинтетичних забруднюючих 

речовин, статус водного об’єкту за результатами визначення їх вмісту в окремих 

складових досліджуваного об’єкту оцінюють порівнянням з відповідними EQS 

[10]. Рекомендується досліджувати вміст розчинених форм металів у воді [11, 12, 

56, 59], при цьому враховувати, що за умови значної сорбції металів на завислих 

речовинах додатково необхідно визначати масову частку металів у них [56]. 

Відбирання проби для визначення масової частки металів у завислих речовинах 

здійснюють із застосуванням спеціальних засобів окремо від проб води. 

Стандартні методи вимірювання вмісту важких металів в донних відкладах в 

Україні не визначені, через відсутність відповідних нормативних значень. В 

керівних документах із впровадження положень ВРД вказано, що дослідження 

вмісту металів у донних відкладах, якщо вони не є гомогенними, потребують 

розділення проби на окремі фракції та їх окреме аналізування. Рекомендується 

досліджувати фракцію донних відкладів менше 63 мкм як таку, що має найбільшу 

сорбційну здатність [57]. Важливість окремого оцінювання забруднення донних 

відкладів у водному об’єкті спричинило нормування у деяких країнах ЄС вмісту в 

них важких металів.  

Для дослідження забруднення ртуттю біоти зазвичай відбирають риб або 

молюсків [11, 57-59]. 

Окрім вище наведених положень розглянуті керівництва містять 

рекомендації щодо планування моніторингу, відбирання проб, методів 

дослідження, оцінювання отриманих результатів. Зауважимо, що імплементація 

вимог ВРД щодо моніторингу вод потребує відповідного матеріально-технічного 

забезпечення, зокрема недешевого обладнання, яке зазвичай не виробляється в 
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Україні.  

Дослідження техніко-методичних особливостей моніторингу забруднення 

важкими металами водних об'єктів є важливою практичною задачею. Для 

проведення відповідних спостережень була обрана ділянка р. Дунай, що 

розташована у межах України. 

 

1.4 Особливості біомоніторингу забруднення важкими металами водних 

об'єктів 

Серед методів контролю за рівнем забруднення природного середовища 

важкими металами одне з провідних місць належить біологічним. Значною мірою 

це пов'язано з тим, що біологічні методи дозволяють отримувати найбільш 

оперативну і достовірну оцінку, коли інші методи не виявляють антропогенного 

впливу на екосистеми. Застосування в моніторингових дослідженнях «класичних» 

біологічних методів контролю за структурою спільнот живих організмів у разі 

важких металів часто виявляється неможливим [7].  

Дослідження вмісту пріоритетних ЗР у біоті відповідно до ВРД має на меті 

захист верхніх ланок трофічного ланцюга від їх наднормового накопичення, а 

також здоров’я людини, що вживає в їжу відповідні організми [12]. До таких ЗР 

відносять стійкі органічні забруднювачі з високим значенням коефіцієнта 

біоакумуляції в елементах трофічного ланцюгу [21, 58]. При цьому нормування, 

зокрема вмісту ртуті в біоті [12, 57, 58] пов’язане з утворенням в живих 

організмах метилртуті, яка є вкрай токсичною та здатна до значної біоакумуляції 

в кінцевих елементах трофічного ланцюгу. Інші метали, що є пріоритетними ЗР, 

не здатні до збільшення концентрації вздовж трофічного ланцюга [12], при цьому 

для деяких з них встановлено нормативи біодоступних концентрацій [11, 59]. 

Таким чином, в дисертаційному дослідженні використання біомоніторингу 

спрямовано на оцінювання рівня забруднення водних екосистем важкими 

металами.  

Основні положення біомоніторингу важких металів сформульовано в 

монографії [7]. Авторами встановлено, що кращим організмом-індикатором для 
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оцінювання забруднення водної екосистеми металами є безхребетні, зокрема 

двостулкові молюски. В наукових працях [7, 78-80] висвітлено ефективність 

використання цих організмів-індикаторів. Також гарним біоіндикатором 

забруднення важкими металами є риби [7, 80-83]. Головним недоліком 

використання риб та молюсків у якості біоіндикаторів є техніко-методичні 

складності відбирання проб цих організмів, їх транспортування та 

пробопідготовка.  

ВВР у якості біоіндикаторів забруднення важкими металами мають ряд 

недоліків, серед яких здатність до зниження токсичної дії важких металів на ВВР. 

Взаємодія між іонами важких металів у тканинах ВВР може призводити до зміни 

очікуваного відгуку на забруднення важкими металами водного середовища. 

Уповільнення росту, викликане важкими металами, може в певній мірі впливати 

на правильність зроблених висновків відносно забруднення екосистеми. У 

представників одного виду можуть спостерігатися різні темпи росту, що теж в 

певній мірі впливає на отримані результати визначення вмісту важких металів в 

досліджуваних організмах [80]. Таким чином, результати, отримані під час 

біомоніторингу з використанням ВВР, можуть бути в певній мірі викривлені. При 

цьому треба враховувати, що вищі водні рослини можуть пристосовуватись до 

високих концентрацій металів в оточуючому середовищі [6], що зумовлює їх 

наявність у тому числі в забруднених важкими металами водотоках. З практичної 

точки зору перевагами вищих водних рослин в якості біоіндикаторів є простота 

відбирання проб, їх транспортування і пробопідготовка. Дослідження 

біоіндикаторних можливостей біологічних об’єктів є важливими з практичної 

точки зору. 

Активний біомоніторинг – дослідження екосистеми шляхом внесення до неї 

організму-біоіндикатора на певний період часу і подальшого спостереження в 

ньому змін (на відміну від пасивного біомоніторингу, який базується на 

спостереженні змін біоти досліджуваної екосистеми). Використання риб в якості 

біоіндикаторів для активного біомоніторингу не рекомендується, переважно 

рекомендується використовувати двостулкових молюсків одного виду, маси та 
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статі [58]. 

Планктонні організми досить добре накопичують важкі метали, але одним із 

суттєвих недоліків біомоніторингу забруднення важкими металами з їх 

використанням є мінливість видового складу планктону і, відповідно, значна 

невизначеність отриманих результатів [7]. Зауважимо, що самі методики 

визначення важких металів в окремих представниках планктону в літературі не 

описано. Зважаючи на те, що атомно-абсорбційний метод з електротермічною 

атомізацією проби дозволяє проводити прямий аналіз проб та має досить низьку 

межу визначення вмісту металів [84], можливе визначення вмісту важких металів 

із його використанням у гіллястовусих раках роду Chydorus, виду Chydorus 

sphaericus (O.F. Müller, 1776), які є досить стійкими до умов оточуючого 

середовища та мають широкий ареал існування [85, 86]. Таким чином 

дослідження накопичення важких металів у гіллястовусих ракоподібних 

сімейства Chydoridae може бути корисним для розуміння процесів накопичення 

металів іншими гідробіонтами. Малий розмір гіллястовусих ракоподібних сприяє 

їх використанню для активного біомоніторингу. 

 

1.5 Алгоритм дисертаційних досліджень 

На основі аналізу літературних джерел актуальними є дослідження методів 

біомоніторингу та особливостей дослідження вмісту металів у воді та донних 

відкладах. Таким чином, дослідження процесів міграції важких металів у водних 

масивах дельти р. Дунай в межах України у контексті забезпечення екологічної 

безпеки представлене в дисертаційній роботі охоплює дослідження: 

1. Міграції важких металів у водному середовищі р. Дунай в межах України, 

співвідношення валового вмісту та концентрації розчинених форм. Оцінка 

забруднення водного середовища за нормативними значеннями. 

2. Дослідження донних відкладів р. Дунай в межах України та визначення 

закономірностей вмісту важких металів. 

3. Дослідження міграції важких металів у системі водне середовище – біота 

шляхом проведення біомоніторингу. 
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3.1 Оцінка акумуляції важких металів ВВР з метою визначення  

особливостей пасивного біомоніторингу забруднення масивів поверхневих вод 

важкими металами, як в умовах дельти р. Дунай в межах України, так інших 

водних об'єктах. 

3.2 Оцінка акумуляції важких металів гіллястовусими ракоподібними 

сімейства Chydoridae для визначення можливості проведення активного 

біомоніторингу від встановлення закономірностей акумуляції важких металів у 

лабораторних умовах до оцінки забруднення масиву поверхневих вод, 

розташованого в дельті р. Дунай в межах України. 

Алгоритм дисертаційних досліджень представлено на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3. Алгоритм дисертаційних досліджень. 
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впливати на живі організми. При цьому наднормове надходження важких металів 

до організму спричиняє токсичну дію. 

2. Ключовими процесами, що зумовлюють поширення забруднення важкими 

металами компонентів водних екосистем, є процеси міграції. 

3. Система моніторингу водних об'єктів, запроваджена в країнах ЄС, 

відповідає вимогам ВРД, що дозволяє ефективно проводити екологічний 

моніторинг та оцінювати стан водних екосистем.  

4. Екосистема р. Дунай в межах України є ідеальним об'єктом для 

проведення моніторингових досліджень в частині оцінювання її забруднення 

важкими металами з огляду на наявність достатньої кількості ретроспективних 

даних щодо забруднення та міграції важких металів на цій ділянці. Важкі метали 

(а саме залізо, марганець, цинк, мідь, нікель, хром, свинець, кадмій, ртуть) 

залишаються пріоритетними ЗР для цієї ділянки. 

5. Біомоніторинг забруднення важкими металами активно впроваджується в 

систему екологічного моніторингу. Огляд літературних джерел показує, що метод 

є добре дослідженим, при цьому використання таких об'єктів, як ВВР, є 

перспективним, враховуючи простоту відбору, транспортування та 

пробопідготовки, але недостатньо досліджений. Використання гіллястовусих 

ракоподібних для біомоніторингу можуть надавати інформацію щодо 

концентрацій важких металів у воді за деякий період часу, що потребує 

додаткового дослідження.  

У дисертаційному дослідженні поставлені та вирішені наступні задачі: 

- здійснити науковий аналіз даних щодо перспективних напрямків 

моніторингу міграції важких металів в межах української частини р. Дунай; 

 - 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 
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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. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ МІГРАЦІЇ 

ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У МАСИВАХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

Важливим етапом у проведенні досліджень є їх планування, тому на 

початку дисертаційної роботи здійснено планування ходу робіт із виконання 

моніторингових досліджень: 

 

2.1. Перелік завдань:  

- проведення досліджень вмісту важких металів у компонентах екосистеми 

р. Дунай (воді, донних відкладах, макрофітах), 

- проведення спостережень за накопиченням металів у макрофітах у різних 

водних екосистемах України, 

- дослідження та застосування особливостей накопичення важких металів 

гіллястовусими ракоподібними сімейства Chydoridae. 

 

2.2 Наукове обґрунтування пунктів спостереження для дослідження 

вмісту важких металів 

2.2.1 Річка Дунай в межах України та інші водні об’єкти 

Для вирішення поставлених наукових задач було проведено планування та 

обрано 13 пунктів спостережень (відбору проб) на українській частині р. Дунай. 

Їх перелік, параметри розташування наведено в таблиці 2.1. 

Пункти спостереження для досліджень обрано з урахуванням досвіду 

проведення робіт з моніторингу ГСХ Дунай - Чорне море [24-27]. Їх 

розташування дозволяє оцінити забруднення протягом усієї української частини 

р. Дунай як в зонах впливу найбільших населених пунктів, так і в «чистих» зонах 

(Дунайський біосферний заповідник): початковий пункт 1 розташовано вище 

м. Рені до розділення річки на рукава, пункти 2 - 5 розташовано вздовж 

Кілійського рукава дельти Дунаю, пункти 6-13 відповідають Кілійській дельті.  
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Таблиця 2.1 Пункти спостереження на Українській частині р. Дунай 

№ пункту Відстань від гирла 

р. Дунай, км 

Розташування пункту спостереження 

1 163 Вище м. Рені 

2 89 м. Ізмаїл 

3 49 м. Кілія (район порту) 

4 39 нижче м. Кілія 

5 21 м. Вилкове 

6 17 рукав Очаківський, 17км 

7 11 рукав Старостамбульський 11 км 

8 10 рукав Старостамбульський 9 км 

9 9 рукав Бистрий 9 км 

10 6 рукав Очаківський 6 км 

11 1 рукав Бистрий 1 км 

12 0 рукав Бистрий 0 км 

13 18 рукав Очаківський, 18 км  

 

Розташування обраних пунктів вздовж р. Дунай нерівномірне та обране з 

урахуванням поставлених задач. Переважну більшість пунктів спостереження 

розташовано на невеликій території, а саме по Кілійській дельті, територія якої 

входить до Дунайського біосферного заповідника, та по рукаву Бистрий, через 

який проходить глибоководний судновий хід р. Дунай – Чорне море. Перші шість 

точок розташовані поблизу населених пунктів. Відбирання проб у перших п’яти 

пунктах здійснювалося з берега для того щоб оцінити рівень забруднення ділянок, 

на яких ростуть ВВР. На інших пунктах спостережень відбирання проб води 

проводилось по фарватеру, а відбирання проб донних відкладів на прибережних 

ділянках. Схематичне розташування пунктів представлено на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Схематичне розташування пунктів спостереження на українській частині 

р. Дунай. 

 

Відбір проб на частині р. Дунай проводили протягом 2016 – 2018 року в 

різні сезони, переважно весною, літом, восени. Проби води та донних відкладів 

відбирали під час усіх проведених експедиційних досліджень, проби занурених 

макрофітів відібрані переважно в літній період, окрім проб водяного моху, що 

відібрані навесні 2017 року. В залежності від погодних умов, доступних технічних 

засобів, запланованого об'єму досліджень, відбирання проб здійснювали на різних 

пунктах спостереження, при цьому відбирали проби різних складових водної 

екосистеми.  

Загалом проби було відібрано автором та співробітниками УКРНДІЕП у 

ході шести експедиційних досліджень р. Дунай в межах України.  

Перший відбір проб проводився влітку, в період з 17 по 20 серпня 2016 

року, у ході якого в пунктах спостережень №№ 1 – 12 було відібрано проби води, 
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для вимірювання валового вмісту та концентрації розчинених форм важких 

металів, та проби донних відкладів; в пунктах спостережень №№ 2, 5, 7, 9-11, 12 

було відібрано проби занурених макрофітів.  

Другий відбір проб проводився восени, в період з 17 по 19 листопада 2016 

року, у ході якого в пунктах спостережень №№ 1-9, 11 було відібрано проби 

води,на визначення валового вмісту важких металів, та проби донних відкладів.  

Третій відбір проб проводився навесні, в період з 4 по 6 квітня 2016 року, у 

ході якого в пунктах спостережень №№ 1 - 12 було відібрано проби води на 

визначення валового вмісту та вмісту розчинених форм важких металів, в пунктах 

спостережень №№ 1 - 11 було відібрано проби донних відкладів, в пункті 

спостережень № 7 було відібрано проби макрофітів.  

Четвертий відбір проб проводився влітку, в період з 15 по 17 серпня 2017 

року, у ході якого в пунктах спостережень №№ 1 - 12 було відібрано проби води 

на визначення валового вмісту та вмісту розчинених форм важких металів, в 

пунктах спостережень №№ 1 - 11 було відібрано проби донних відкладів, в 

пунктах спостережень №№ 2, 5, 7, 10, 12 було відібрано проби макрофітів. 

П’ятий відбір проб проводився взимку, в період з 14 по 17 грудня 2017 року, 

у ході якого в пунктах спостережень №№ 1-9,11,13 було відібрано проби води, на 

визначення валового вмісту важких металів, та проби донних відкладів. 

Шостий відбір проб проводився весною, в період з 23 по 26 грудня 2018 

року, у ході якого в пунктах спостережень №№ 1 - 12 було відібрано проби води 

на визначення валового вмісту та вмісту розчинених форм важких металів, в 

пунктах спостережень №№ 1 - 11 було відібрано проби донних відкладів. 

20 серпня 2016 було відібрано проби макрофітів з озера Ялпуг (DL1). 

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: 23 квітня 2016 року 

відібрано проби води і макрофітів у Муромському водосховищі (MV0); 6 серпня 

2017 року відібрані проби макрофітів з Муромського водосховища (MV1); 20 

липня 2016 року та 8 вересня 2016 року відібрано проби води та макрофітів із 
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водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС (BT2) [87]; у жовтні 2016 року 

відібрані проби води та макрофітів в районі Зміївської ТЕС, а саме в урочищі 

Сухий лиман (Zm2), озері Личеве (Zm6), озері Чайка (Zm4), р. Сіверський Донець 

(нижче мосту, в районі с. Задонецьке) (Zm1) [88].  

 

2.2.2 Видовий склад відібраних проб макрофітів  

Проби макрофітів відбирали, як під час дослідження р. Дунай, так і під час 

дослідження інших водних об'єктів, зокрема поблизу теплових електростанцій, 

що працюють на вугіллі, та в межах впливу яких важкі метали є одними з 

пріоритетних ЗР, а саме в районі Зміївської ТЕС (Харківська область) та 

Бурштинської ТЕС (Івано-Франківська область). У якості фонового пункту 

спостереження обране Муромське водосховище (Харківська область), оскільки 

біля нього відсутні значні джерела забруднення важкими металами. Для 

досліджень було обрано найбільш характерні та розповсюджені на обраних 

територіях види занурених вищих водних рослин. Для усіх досліджуваних видів 

відбирали пагони, а для Potamogeton pectinatus L., Potamogeton perfoliatus L., 

Typha angustifolia L. додатково відбирали проби кореневої системи. Враховуючи 

високу ефективність накопичення металів водним мохом виду Fontinalis 

antipyretica Hedw., на досліджуваних водних об’єктах проводили пошук і 

відбирання проб саме цих рослин.  

Визначення виду відібраних макрофітів проводили за [89-91]. Дані щодо 

видового складу досліджених занурених вищих водних рослин, пункту 

спостереження та дати відбирання наведено в таблиці 2.2.  

 

2.3 Методи відбирання та підготовки проб  

2.3.1 Відбирання проб 

Відбирання проб води та донних відкладів здійснювали відповідно до 

рекомендацій стандартів ДСТУ ISO 5667-2, ДСТУ ISO 5667-3,  

ДСТУ ISO 5667-4, ДСТУ ISO 5667-6 [31-34] із врахуванням вимог, встановлених 

у відповідних методах/методиках вимірювань [29, 30, 92-106]. 
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Для відбирання проб води застосовували батометр Рутнера або відкриту 

ємність із поліпропілену об'ємом 5 дм3. Поверхні пробовідбірників, що 

контактують із пробою, попередньо промивали розчином кислоти азотної з 

масовою часткою 10 %, потім водою дистильованою відповідно до рекомендацій 

[29].  

 

Таблиця 2.2 Видовий склад відібраних проб макрофітів 

Вид макрофіту 
Позначення пункту спостережень, в якому 

відібрано проби, та дата відбирання 

Potamogeton pectinatus L. 2 (20.08.2016, 16.08.2017),  

5 (18.08.2016),  

7 (17.08.2016, 15.08.2017),  

9 (17.08.2016),  

11 (17.08.2016),  

BT2 (20.07.2016) 

Ceratophyllum demersum L. 7 (15.08.2017),  

10 (15.08.2017),  

BT2 (20.07.2016),  

DL1 (20.08.2016),  

MV1 (12.08.2017),  

Zm1 (05.10.16),  

Zm2 (05.10.2016),  

Zm6 (05.10.2016) 

Potamogeton perfoliatus L. 5( 18.08.2016, 17.08.2017),  

6 (15.08.2017), 10 (17.08.2016),  

12 (17.08.2016, 15.08.2017),  

BT2 (20.07.2016) 

Typha angustifolia L. 9 (17.08.2016) 

Myriophyllum spicatum L. 10 (15.08.2017) 

Vallisneria spiralis L.  BT2 (20.07.16) 

Fontinalis antipyretica Hedw. 7 (04.04.2017),  

BT2 (20.07.2016),  

MV0 (23.04.2016) 
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Проби води р. Дунай відбирали з поверхневого водного шару глибиною до  

1 м, для пунктів №№ 1 - 5 на відстані до 10 м від берега, для пунктів №№ 7 - 12 з 

середини створу річки. Проби води в пункті спостереження MV0 у зв'язку з 

малою глибиною струмка відбирали одразу в ємність із поліетилену об’ємом 

500 см3 . Відбирання проб води у пункті BT2 проводили аналогічно до пунктів  

№№ 1 - 5.  

Для визначення валового вмісту важких металів відібраною водою 

заповнювали чисті поліетиленові ємності об'ємом 500 см3, попередньо 

обполоснуті пробою, і підкислювали до рН < 2 одиниць рН кислотою азотною 

концентрованою із розрахунку 1 см3 кислоти азотної концентрованої на кожні 

500 см3 проби. Для визначення вмісту розчинених форм важких металів відібрану 

пробу води на місці відбору фільтрували крізь фільтр "синя стрічка" в чисті 

поліетиленові ємності об'ємом 1000 см3. Для визначення вмісту ртуті  

40 см3 проби вміщували в скляну ємність на 50 см3, додавали 7,5 см3 розчину 

кислоти соляної з масовою часткою 12 % та 1 см3 розчину калію бромід-бромату 

0,1 моль/дм3.  

Проби донних відкладів відбирали із застосуванням дночерпача Петерсена 

на відстані до 15 м від берега для всіх пунктів. Відібрані з декількох точок в 

межах досліджуваного пункту спостереження проби донних відкладів ретельно 

перемішували та відбирали 500 г усередненої проби в безбарвні поліетиленові 

пакети.  

Макрофіти відбирали за допомогою ручних засобів, зокрема зарослечерпача 

Бернатовича, з угрупувань рослин, розташованих на ділянках площею до 20 м2 

навколо місць відбирання проб води та донних відкладів, схематичне зображення 

наведене на рис 2.2. Для визначення металів у ВВР виду T. angustifolia відбирали 

рослини, які знаходились у воді щонайменше на третину всієї висоти. 

Рослинний матеріал, зібраний з кожної точки, об'єднували та поміщали у 

безбарвний поліетиленовий пакет. Після повернення на базу експедиції відібрані 

проби промивали водою дистильованою, сортували за видом, відділяли корінь від 

стебла, висушували на повітрі, поміщали в паперові конверти. 



 53 

Рис. 2.2. Схема розташування місць відбирання точкових проб із рослинних 

угрупувань водного об’єкту. 

 

2.3.2 Підготовка проб 

Підготовку проб води проводили за рекомендаціями відповідних 

методів/методик вимірювання [92-100].  

Проби не фільтрованої води, призначені для визначення валового вмісту 

металів, ретельно збовтували, перевіряли pH за допомогою індикаторного паперу, 

за необхідності доводили значення водневого показника до < 2 одиниць рН,      

250 см3 відміряли в стакан хімічний об’ємом 400 см3, накривали склом 

годинниковим та кип'ятили протягом 1 год., після охолодження розчин 

фільтрували в колбу мірну об’ємом 250 см3 крізь фільтр "синя стрічка", 

попередньо промитий розчином кислоти азотної 10 % за масою , та доводили 

об’єм розчину до позначки водою дистильованою. Якщо концентрація 

отриманого розчину була недостатня для визначення вмісту металів, готували в 

10 разів більш концентрований розчин, для чого 250 см3 попередньо збовтаної та 

підкисленої, як вказано вище, проби відміряли в стакан хімічний об’ємом 400 см3, 

накривали склом годинниковим та упарювали до 10 - 15 см3, після охолодження 

розчин фільтрували в колбу мірну об’ємом 25 см3 крізь фільтр "синя стрічка", 

попередньо помитий розчином кислоти азотної 10 % за масою, та доводили об’єм 
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розчину до позначки водою дистильованою. 

Проби фільтрованої води, призначені для визначення вмісту розчинених 

форм металів, вимірювали без попередньої пробопідготовки, при цьому 

попередньо перевіряли значення водневого показника, воно не повинно 

перевищувати 2 одиниць рН. За необхідності, пробу концентрували упарюванням 

в 10 разів. 

Для визначення масової концентрації ртуті перевіряли наявність жовтого 

забарвлення проб перед вимірюванням, додавали 20 мм3 розчину гідроксиламіну 

солянокислого з масовою часткою 12 %, доводили об’єм розчину до 50 см3, 

перемішували та проводили вимірювання. 

Проби донних відкладів висушували до повітряно-сухого стану, розтирали в 

порцеляновій ступці, до аналізу зберігали в паперових пакетах у ексикаторі, 

заповненому осушувачем – безводним кальцієм хлористим. Для аналізу наважку 

сухої подрібненої проби донних відкладів масою 2,00 г  поміщали в стакан 

хімічний об’ємом 250 см3,  додавали 25 см3 розчину кислоти азотної 50 % за 

масою та кип'ятили протягом 30 хв., розчин охолоджували, додавали  

2 см3 перекису водню хч та кип'ятили ще протягом 15 хв. Розчин охолоджували, 

фільтрували крізь попередньо промитий 1 % об./об. розчином кислоти азотної 

фільтр “синя стрічка” в колбу мірну об’ємом 100 см3 та доводили об’єм розчину 

до позначки водою дистильованою [101-106].  

Проби макрофітів за умов лабораторії висушували при 105˚С протягом  

4 годин, подрібнювали та гомогенізували. Зберігали в паперових пакетах у 

ексикаторі, заповненому осушувачем – безводним кальцієм хлористим. Наважку 

1,00 г підготовленої проби поміщали в плоскодонні колби з боросилікатного скла 

об'ємом 100 см3, додавали 10 см3 кислоти азотної концентрованої і 2 см3 перекису 

водню, перемішували на магнітній мішалці, поступово збільшуючи швидкість 

перемішування та регулюючи нагрівання таким чином, щоб не допустити 

значного спінювання та розбризкування розчину. Процедуру проводили протягом 

20 хв. або довше до повного припинення виділення бурих парів (двоокису азоту). 

Розчин охолоджували при перемішуванні, додавали 20 см3 розчину кислоти 



 55 

азотної з масовою часткою 50 % м/м та витримували розчин при постійному 

перемішуванні та нагріванні, не доводячи до кипіння, протягом 30 хв. Отриманий 

розчин фільтрували крізь попередньо промитий 10 % за масою розчином кислоти 

азотної фільтр “синя стрічка” в колбу мірну об’ємом 100 см3 та доводили об’єм 

розчину до позначки водою дистильованою [134].  

Підготовку та вимірювання вмісту важких металів у кожній пробі 

проводили в двох паралелях.  

Для підготовки та консервування проб використовували реактиви не гірше 

класу «хч» і проводили постійний контроль чистоти реактивів із використанням 

холостих проб.  

 

2.4 Методи вимірювання вмісту важких металів 

Для визначення вмісту важких металів у пробах використовували метод 

атомно-абсорбційної спектрометрії (ААС), вимірювання проводили з 

використанням атомно-абсорбційного спектрометра Hitachi Z-8000 з полум'яною 

та електротермічною атомізацією. Визначення ртуті проводили на атомно-

флуоресцентному аналізаторі Millenium Merlin за методом холодної пари. 

Зазначені методи були обрані, оскільки вони є загальноприйнятими, 

стандартизованими, у деяких випадках арбітражними (ААС), наприклад, під час 

визначення вмісту важких металів у пробах об'єктів довкілля, та дозволяють 

отримувати якісні достовірні дані. Також важливим чинником була наявність 

відповідного обладнання та атестованих МВВ або стандартизованих методів.  

Протягом періоду виконання дисертаційного дослідження вищезазначені 

засоби вимірювальної техніки регулярно піддавались державному 

метрологічному нагляду шляхом періодичної повірки. 

 

2.4.1 Атомно-абсорбційна спектрометрія 

Сутність методу полягає в поглинанні вільними атомами металу 

електромагнітного випромінювання з відповідною довжиною хвилі [84]. Для 

отримання електромагнітного випромінювання в атомно-абсорбційному 
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спектрометрі Hitachi Z-8000 використовуються лампи з порожнистим катодом, що 

є типовим для атомно-абсорбційних спектрометрів. Довжини хвиль, за яких 

проводилось визначення вмісту металів, наведено в таблиці 2.3. 

Аналізування проводили в полум'ї ацетилен-повітря (до 2200 - 2300 °С), що 

є найбільш оптимальним для аналізу більшості важких металів, що визначувались 

в ході дисертаційного дослідження. 

 

Таблиця 2.3 Характеристичні довжини хвиль важких металів 

Метал Довжина хвилі, нм 

Цинк 213,9 

Кадмій 228,8 

Нікель 232,0 

Кобальт 240,7 

Залізо 248,3 

Марганець 279,5 

Свинець 283,3 

Мідь 324,8 

Хром 357,9 

Кальцій 422,8 

 

Для визначення низьких концентрацій металів у воді, донних відкладах, 

біоті використовували електротермічну атомізацію проби в графітовій кюветі. 

Оптимальні для визначення діапазони концентрацій важких металів у 

підготовлених пробах методом атомно-абсорбційної спектрометрії для різних 

варіантів атомізації проби наведено в таблиці 2.6. 

Використання електротермічної атомізації потребує створення програм 

нагріву графітової кювети в залежності від визначуваного металу та виду проби. 

Така температурна програма складається з наступних етапів: сушка 

(випаровування води з проби, дозованої в кювету, за температури до 120 °С), 

піроліз (видалення з проби сполук, що розкладаються за температури нижчої, ніж 

температура атомізації, а саме від 300 до 1100 °С), атомізація (стадія, на якій 
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визначуваний метал атомізується, та відбувається детектування аналітичного 

сигналу, температура від 1400 від 2700 °С у залежності від металу), очистка 

(очистка кювети від залишків проби, температура від 2100 від 2800 °С у 

залежності від металу). Під час дисертаційного дослідження використовували 

температурні програми, як регламентовані методиками вимірювання [95-100], так 

і розроблені дисертантом самостійно. 

 

Таблиця 2.4 Діапазон визначуваних концентрацій без концентрування або 

розбавлення для методу ААС під час здійснення наведених в роботі вимірювань. 

Елемент 
Діапазон визначуваних концентрацій, мкг/дм3 

П-ААС*) ЕТ-ААС**) 

Залізо 500 - 5000 2 - 20 

Марганець 200 - 5000 2 - 20 

Цинк 200-2000, (100 - 

1000) 

н.п.***) 

Мідь 100 - 1000 2 - 20 

Нікель 500 - 1000 5 - 50 

Кобальт 500 - 5000 5 - 20 

Хром 200 - 5000 5 - 50 

Кадмій 100 - 1000 5 - 50 

Свинець 500 - 5000 2 - 20 

*) П-ААС – атомізація проби в полум'ї ацетилен-повітря 

**) ЕТ-ААС – електротермічна атомізація проби  

***) н.п. – вимірювання з використанням даного типу атомізації не 

проводились 

 

Для нівелювання неселективного поглинання світла пробою 

використовували Зеєманівську корекцію фону, засновану на використанні ефекту 

Зеємана – розщеплення спектральних ліній і рівнів енергії в зовнішньому 

магнітному полі [84, 107]. В атомно-абсорбційному спектрометрі Hitachi Z-8000 

така корекція фону реалізована для обох варіантів атомізації. 
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2.4.1.1 Визначення металів методом атомно-абсорбційної спектрометрії 

з електротермічною атомізацією в середньомінералізованих пробах вод 

Дослідження вмісту металів у воді р. Дунай в 2016 році показали, що межі 

виявлення розроблених методик вимірювання не дозволяють отримати кількісний 

результат вимірювання масової концентрації таких металів, як кадмій, свинець, 

кобальт, нікель. Таким чином, постала задача концентрування проби перед 

вимірюванням за методом атомно-абсорбційної спектрометрії з електротермічною 

атомізацією.  

Вирішення цієї задачі шляхом екстрагування проби нераціональне, оскільки 

потребує проведення довготривалої процедури та використання додаткових 

реактивів. Було вирішено концентрувати пробу для визначення кадмію, свинцю, 

кобальту, нікелю її випаровуванням, тим більш, що цей спосіб використовували 

для кількісного визначення заліза, марганцю та цинку в пробі. Але 

концентрування у такий спосіб збільшує мінералізацію проби, що призводить до 

появи неселективного поглинання для металів, аналітична довжина хвилі яких 

менше 300 нм та температура піролізу нижче 1000 – 1200 °С. Одним із 

загальноприйнятих рішень у таких випадках є додавання модифікатору, зазвичай 

солі паладію, підвищення температури стадії піролізу і збільшення її тривалості. 

Враховуючи вартість паладію та його сполук, цей підхід було відкинуто. Для 

вирішення проблеми дисертантом оцінено можливість аналізування аналітичного 

сигналу, а саме встановлено, що пік визначуваного металу виходить досить 

стабільно за часом і добре відокремлений від сигналу, створеного заважаючими 

компонентами (натрієм і калієм), що продемонстровано на рисунку 2.3. Задовільні 

результати такого підходу отримано для нікелю [108]. Зважаючи, що в дунайській 

воді сумарний вміст натрію і калію в середньому становить 26,1 мг/дм3, 

відповідний метод цілком дозволяє покращити якість результатів вимірювання 

для концентрованих в 10 разів проб. В деяких випадках проводили ще більше 

концентрування проб (до 40 разів) шляхом постадійного (до 4 разів) введення та 

висушування 20 мм3 зразку, у такий спосіб вдалося зменшити межу кількісного 

визначення кадмію до 0,004 мкг/дм3. 
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2.4.2 Метод холодної пари з атомно-флуоресцентним детектуванням для 

визначення вмісту ртуті 

Метод холодної пари засновано на отриманні пари атомарної ртуті за 

стандартних умов. Таким чином, для атомізації проби, що містить ртуть, 

достатньо відновити сполуки ртуті до елементарного стану, щоб провести їх 

спектральне визначення.  

У аналізаторі Milenium Merlin реалізовано проточний варіант методу 

холодної пари з атомно-флуоресцентним детектуванням [109]. 

Використовуваний у роботі робочий діапазон вимірювання вмісту ртуті у 

підготовленій пробі води становить  від 0,02 мкг/дм3до 5 мкг/дм3 включно.  

 

 

Рис. 2.3 Аналітичний сигнал під час атомізації модельного розчину, що 

містить 10 г/дм3 NaCl та відповідний пік абсорбції світла атомами нікелю 

(концентрація нікелю в модельному розчині 10 мкг/дм3) [111]. 

 

2.4.3 Метрологічні характеристики методів/методик вимірювання 

вмісту металів, що використовувались для проведення досліджень 

Визначення вмісту металів у пробах води проводили атомно-спектральними 

методами. Перелік відповідних методик вимірювань, їх похибки наведено в 

таблиці 2.7.  
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Під час вимірювань методом атомно-абсорбційної спектрометрії з 

електротермічною атомізацією для забезпечення низьких меж кількісного 

визначення проведено попереднє концентрування проб води в 10 разів, що 

призвело до збільшення похибки вимірювання на 5 %. В тих випадках, коли 

застосовували більше концентрування (до 40 разів), збільшення похибки відносно 

методу без концентрування становило в середньому 8 %. 

Похибка визначення вмісту металів у пробах занурених вищих водних 

рослин не перевищувала 17 % для 5 паралельних вимірювань. 

 

Таблиця 2.5 – Методики вимірювання вмісту металів у воді 

Метал Методика виконання 

вимірювань 

Сумарна відносна похибка 

(n=2, Р = 0,95), % 

Залізо МВВ № 081/12-0415-07 [92] 24 

Марганець МВВ № 081/12-0416-07 [93] 23 

Цинк МВВ № 081/12-0413-07 [94] 22 

Кадмій МВВ № 081/12-0455-07 [95] 31 

Свинець МВВ № 081/12-0452-07 [96] 28 

Кобальт МВВ № 081/12-0824-12 [97] 24 

Мідь МВВ № 081/12-0454-07 [98] 28 

Нікель МВВ № 081/12-0823-12 [99] 26 

Хром МВВ № 081/12-0652-09 [100] 23 

Ртуть EPA 245.7 [30] 27 

 

Оскільки вміст металів в донних відкладах не нормовано, відповідні 

методики визначення металів у цьому об'єкті довкілля відсутні у Переліку 

методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів 

довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання 

Держекоінспекцією України [28]. А використання стандарту ДСТУ ISO 

15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-

абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT) [29] 
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недоцільно в зв'язку з високим вмістом у донних відкладах р. Дунай деяких 

металів. Оскільки донні відклади за характеристиками близькі до ґрунтів та 

деяких відходів, дисертантом було використано відповідні методики визначення 

вмісту металів, їх перелік  наведено в таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.6– Методики вимірювання у донних відкладеннях 

Елемент МВВ 
Сумарна відносна 

похибка (n=2, Р = 0,95), % 

Залізо МВВ № 081/12-0168-05 [100] 16 

Марганець МВВ № 081/12-0011-01 [101] 23 

Цинк МВВ № 081/12-0168-05 [100] 18 

Кадмій МВВ № 081/12-0167-05 [102] 

ДСТУ ISO 15586:2012 [29] 

31 

29 

Свинець МВВ № 081/12-0009-01 [103] 40 

Кобальт МВВ № 081/12-0726-10 [104] 21 

Мідь МВВ № 081/12-0168-05 [100] 22 

Нікель МВВ № 081/12-0168-05 [100] 30 

Хром МВВ № 081/12-0789-11 [105] 19 

 

Результати вимірювань та відповідні похибки наведено в додатку А у 

вигляді бази даних згідно з розділом 2.5. 

Дослідження вмісту алюмінію в підготовлених пробах донних відкладів 

здійснювали за ГОСТ 18165-89 [110] після відповідного розведення розчину 

проби в 100 разів для нівелювання матричних ефектів.  

Визначення вмісту кальцію в пробах донних відкладів проводили методом 

атомно-абсорбційної спектрометрії [111] після відповідного розбавлення проби. 

Похибка результатів вимірювання вмісту кальцію в пробах не перевищувала 15 % 

для двох паралельних вимірювань. 



 62 

2.4.4 Дослідження гіллястовусих ракоподібних сімейства Chydoridae 

для цілей активного біомоніторингу 

Популяцію гіллястовусих ракоподібних отримали шляхом промивання 

занурених вищих водних рослин, відібраних із Муромського водосховища 

(Харківська область) 06.08.2017 р. Гіллястовусі ракоподібні разом з рдесником 

гребінчастим помістили в кристалізатор об'ємом 5 дм3, заповнений водою 

дистильованою, додали 200 г карбонату кальцію, через 12 годин до 

кристалізатору додали по 0,1 см3 кислоти азотної та кислоти ортофосфорної для 

підтримання розвитку фітопланктону. Оскільки кристалізатор був відкритий, 

треба врахувати, що відбувалось незначне надходження ЗР і мікроорганізмів із 

повітря лабораторії. В міру випаровування в кристалізатор доливали воду 

дистильовану. Справедливо припустити, що отримана в кристалізаторі вода за 

переважаючим аніонно-катіонним складом може бути віднесена до 

гідрокарбонатно-кальцієвого типу та має 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 [86], що 

дещо відрізняється від умов р. Дунай, де загальна жорсткість знаходитися в 

середньому на рівні 3,9 мг-екв/дм³ (150 мгСaCO3/дм3), а водневий показник на 

рівні 7,9 - 8,1 од.рН. Було зафіксовано обростання ексикатору водоростями. 

Досліджувані гіллястовусі ракоподібні відносяться до роду Chydorus sp. 

Оскільки ідентифікація гіллястовусих ракоподібних потребує їх препарування, 

точне визначення виду досліджуваного ракоподібного перед визначенням у ньому 

важких металів не проводили. Зображення досліджуваних гіллястовусих 

ракоподібних представлені на рис. 2.4. 

Оцінювання здатності гіллястовусих ракоподібних накопичувати важкі 

метали проведено для двох пріоритетних важких металів, а саме свинцю та 

кадмію. 

Враховуючи здатність гіллястовусих ракоподібних накопичувати важкі 

метали в достатньо широкому діапазоні, для визначення вмісту свинцю та кадмію 

у гіллястовусих ракоподібних встановили калібрувальні залежності, діапазон 

вимірювань за якими перевищує діапазон лінійності методу атомно-абсорбційної 
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спектрометрії з електротермічною атомізацією. Ці градуювальні залежності, 

апроксимовані поліномом другого ступеню [86], наведено на рисунках 2.5, 2.6.  

 

  

Рис. 2.4. Вигляд досліджуваних гіллястовусих ракоподібних роду Chydorus sp. 

 

 

Рис. 2.5 Калібрувальні залежності для визначення вмісту свинцю у 

гіллястовусому ракоподібному. 

 

Визначення важких металів у гіллястовусих ракоподібних розміром до 

0,8 мм проводили наступним чином. Воду з гіллястовусими ракоподібними 

фільтрували крізь фільтр «червона стрічка», фільтр розгортали, відбирали рачків 

дозатором на 10 мм3, заповненим водою дистильованою. Промивали рачків, для 

чого виприскували вміст дозатору з гіллястовусими ракоподібними на папір 
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фільтрувальний, потім знову відбирали їх дозатором на 10 мм3, заповненим водою 

дистильованою, повторювали процедуру декілька разів.  

 

 

Рис. 2.6 Калібрувальні залежності для визначення вмісту кадмію у  

гіллястовусому ракоподібному. 

 

Гіллястовусого ракоподібного переносили до графітової кювети атомно-

абсорбційного спектрофотометра дозатором на 10 мм3, заповненим водою 

дистильованою, додавали дозатором 4 мм3 концентрованої азотної кислоти. 

Використовували програми атомізації, представлені в таблиці 2.9. 

В якості холостої проби до графітової кювети атомно-абсорбційного 

спектрофотометра дозаторами вносили 10 мм3 води дистильованої та 4 мм3 

концентрованої азотної кислоти.  

Перевірку правильності вимірювань проводили внесенням до графітової 

кювети атомно-абсорбційного спектрофотометра 10 мм3 контрольного розчину з 

відомою концентрацією металу. 

Кожний результат визначення важких металів у пробах гіллястовусих 

ракоподібних представлено довірчим інтервалом для n = 7 та P = 0,95. 

Оскільки провести ідентифікацію виду гіллястовусих ракоподібних у 

пробах водних об'єктів зі складною структурою популяції зоопланктону перед 
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вимірюваннями складно, використання ефекту накопичення важких металів 

гіллястовусими ракоподібними можливе лише в рамках активного 

біомоніторингу. 

 

Табл. 2.7. Температурна програма атомізації для вимірювання вмісту 

важких металів (свинцю та кадмію) в пробах гіллястовусих ракоподібних[85] 

Стадія 

температурної 

програми 

Температура, ºС Час, с 
Швидкість потоку 

аргону, см3/хв Pb Cd Pb Cd 

Сушіння 150 120 40 30 200 

Піроліз 450 450 50 50 200 

Атомізація 2100 1800 5 5 - 

Очищення 2200 2100 3 3 200 

Охолодження 40 40 5 5 200 

 

Сутність активного біомоніторингу важких металів полягає у внесенні 

відомих видів організмів у водний об'єкт на деякий час із наступним визначенням 

ступеню накопичення ними важких металів [58]. Для проведення таких 

досліджень дисертантом розроблено відповідні методологія та процедури. 

Запропонована розробка дозволяє суттєво покращити існуючі методи активного 

біомоніторингу шляхом отримання опосереднених значень вмісту металу у воді 

на досліджуваних ділянках за їх вмістом в організмі-індикаторі. Для внесення 

гіллястовусих ракоподібних у досліджуване водне середовище запропоновано 

контейнери, схему яких наведено на рис. 2.6. 

Дослідження з активного біомоніторингу з використанням гіллястовусих 

ракоподібних проводили упродовж коротких термінів, а саме: до 3 днів. 

Попередньо визначили лінійний діапазон для встановлених закономірностей 

вмісту кадмію та свинцю в гіллястовусих ракоподібних за умови їх окремої 

присутності у воді. Дослідження акумуляції кадмію та свинцю проведено 

протягом 3 діб: у хімічні стакани місткістю 250 см3 вносили по 200 см3 води з 
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акваріуму, в якій валовий вміст кадмію та свинцю не перевищував межу 

кількісного визначення методу. В стакани вносили від 8 до 10 особин. У кожну 

ємність вводили добавки з відомим вмістом кадмію та свинцю для створення 

відповідних концентрацій у модельному розчині. 

 

 

Рис. 2.7. Схематичне 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  

 

Активний біомоніторинг забруднення свинцем та кадмієм води р. Дунай з 

використанням гіллястовусих ракоподібних виконували в квітні 2018 року в 

пункті спостереження № 5 (м. Вилкове) [112]. Воду з 10 - 15 особинами 

гіллястовусих ракоподібних поміщали в контейнер для активного біомоніторингу. 

Контейнери закріпляли на відстані 2 м від берега, прив'язуючи їх до пластикових 

стержнів, надійно закріплених у донних відкладах.  

 

2.4.5 Дослідження водних мохоподібних виду F. antipyretica для цілей 

пасивного біомоніторингу 

Завдяки унікальним сорбційним та акумуляційним властивостям водні 

мохоподібні використовуються в якості біоіндикаторів забруднення водного 
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середовища важкими металами. Важливим є той факт, що водні мохоподібні 

сорбують важкі метали тільки з водного середовища на відміну від багатьох 

закріплених водних рослин, для яких доступні важкі метали з донних відкладень.  

Відомі роботи, в яких продемонстровано можливості біомоніторингу за 

допомогою водних мохоподібних [113-116]. Найбільш вивчено механізми сорбції 

та акумуляції важких металів у представників таких родів мохоподібних, як 

фонтіналіс (Fontinalis Hedw.) [113, 114, 116-119], скапанія (Scapania (Dum.) Dum.) 

[118], ринхостегій (Rhynchostegium B. S. G.) [120]. В Україні род фонтіналіс 

представлений двома видами: фонтіналіс протипожежний (Fontinalis antipyretica 

Hedw.) і фонтіналіс гіпновидний (Fontinalis hypnoides Harm.).  

Фонтіналіс протипожежний переважно росте в проточних, зрідка в стоячих 

водах (руслах річок, гірських потоків, у ровах на болоті та інших водоймах) на 

камінні, коренях та стовбурах дерев, іноді, на трав’янистих рослинах  на болоті, 

зустрічається на більшості території України у тому числі і Харківській області 

[115, 121]. Фонтіналіс гіпновидний (Fontinalis hypnoides Harm.) у флорі України 

зустрічається рідко, переважно в Закарпатті [124]. 

Ринхостегію в Україні відомо 4 види, з яких ринхостегій береговидний 

(Rhynchostegium ripariodis Hedw.) поширений на більшості території України, а 

інші 3 види зустрічаються лише на Закарпатті та у Криму [116-121]. 

У водних мохоподібних достатньо велика швидкість сорбції важких 

металів, що дозволяє фіксувати зміни в забрудненні важкими металами одного 

середовища. Так, деякі види роду фонтіналіс можуть за 20 хв сорбувати до 50% 

кадмію з модельного розчину [113, 116]. Для інших водних мохоподібних час 

сорбції важких металів зазвичай не перевищує 10 годин [115, 116]. Сорбція 

важких металів відбувається ззовні клітин водних мохоподібних. Треба 

враховувати, що за деяких умов можлива десорбція важких металів із 

мохоподібних.  

Акумуляція важких металів мохоподібними відбувається в їх клітинах 

повільніше за сорбцію, займає декілька днів [113, 116, 119]. Акумульовані важкі 

метали залишаються в організмі мохоподібних досить довго, що дозволяє 
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використовувати вміст важких металів, акумульований мохоподібними, для 

оцінювання довготривалого надходження важких металів до водних екосистем.  

Таким чином, водні мохоподібні здатні відображати як короткотривале, так 

і довготривале забруднення важкими металами [116]. 

Дисертантом було вивчено біоіндикаторні властивості водних 

мохоподібних виду F. antipyretica щодо індикації забруднення водного 

середовища важкими металами на прикладі забруднення хромом, міддю, кадмієм, 

свинцем водотоку в районі дамби Муромського водосховища [122]. Водотік 

викладений бетонними блоками, має ширину близько 1 м. Розташування точок 

відбору і схематичне зображення водотоку вказано на рис. 2.8. Підготовку проб 

F. antipyretica проводили за процедурою, описаною в [122]. 

 

 

Рис. 2.8 Розташування точок відбору та схематичне зображення водотоку. 

 

Визначення вмісту важких металів проводили за розробленою для 

макрофітів процедурою за підрозділом 2.2, використовували лише зелені їх 

частини. 

В подальшому ці результати були використані при проведенні 

моніторингових спостережень р. Дунай в межах України. 
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2.5 Методи обробки результатів 

Важливим етапом отримання якісних результатів вимірювань є їх правильна 

обробка. Найбільш розповсюдженим методом оцінювання забруднення водних 

об’єктів важкими металами є порівняння фактичних значень їх вмісту з 

нормативними. Для оцінювання закономірностей часто використовують 

кореляційний аналіз. Для ефективного оцінювання значних об’ємів даних 

доцільним є їх формування в базу. Адже в ході досліджень води, донних 

відкладень, ВВР проведено 1953 елементовизначення без врахування паралельних 

вимірювань. 

 

2.5.1 Використане програмне забезпечення 

Для проведення базових статистичних розрахунків та візуалізації даних  

використовували електроні таблиці Microsoft Exсel 2003 (ліцензований) [40], 

LibreOffice Calc 6 (вільне програмне забезпечення) [39], Gnumeric 1.12 (вільне 

програмне забезпечення) [38], які мають більш широку, порівняно з Exсel 2003, 

функціональність. 

Для більш складних статистичних розрахунків, зокрема, кореляційного 

аналізу, автоматизації створення вибірок із первинних даних використовували 

середовище для статистичних обчислень R [35] (вільне програмне забезпечення). 

 

2.5.2 Систематизація та обробка первинних даних 

Зберігання та використання значного об'єму даних вимагає їх правильного 

компонування, при цьому повинні зберігатися достатній рівень інформативності 

та можливість ефективної обробки даних. Цим вимогам задовольняє 

використаний дисертантом формат зберігання даних CSV, в ньому дані 

зберігаються в явному (текстовому) вигляді, є можливість їх ефективного 

обробляння за допомогою різного програмного забезпечення. Сформовану у цей 

спосіб базу даних наведено в додатку А.  

Структура розробленої бази подібна до тієї, що використовується в Danube 

River Basin Water Quality Database [123]. В створеній базі даних кожне 
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елементовизначення представлено у вигляді окремого рядка. Стовпчики таблиці 

мають відповідні поля: 

"id" – число – ідентифікатор вимірювання; 

"Site" – позначення місця відбирання (поста спостережень за 2.1.1); 

"Day", "Month", "Year" – день, місяць, рік відбору проби; 

"Amount" – форма вмісту ( В – валовий вміст, Р – розчинені форми); 

"Matrix" – досліджуваний об’єкт водної екосистеми ( В – вода, ДВ – донні 

відклади, ВР – водні рослини); 

"Dist" – розташування місця відбору відносно водотоку (Л – лівий берег, П – 

правий берег, С – середина); 

"Gor" – горизонт, з якого відібрано пробу (П – поверхня, Д – дно); 

"Element" – досліджуваний елемент; 

"Method" – метод визначення (П-ААС – метод атомно-абсорбційної 

спектрометрії з атомізацією в полум’ї; ET-AAC – метод атомно-абсорбційної 

спектрометрії з електротермічною атомізацією; СФ – спектрофотометрія;  

ХП-АФС – метод атомно-флуоресцентної спектрометрії з атомізацією методом 

холодної пари); 

"Unit" – одиниця вимірювання; 

"Value" – результат вимірювання; 

"Error" – похибка або сумарна розширена невизначеність вимірювання, 

виражена у абсолютних одиницях; 

"Note" – коментар. 

Треба відмітити, що під час спостережень трапляються випадки, коли вміст 

металу менше межі кількісного визначення, такі результати запропоновано 

вносити в вигляді від'ємного значення межі кількісного визначення, а похибку 

зазначати у вигляді текстового позначення "<LOQ". Оскільки результати 

вимірювань вмісту металів у пробах не можуть приймати негативних значень, 

такий підхід є корисним для швидкого видалення невизначених значень. Крім 

того для результатів, які нижче межі кількісного визначення, ВРД рекомендується 

у розрахунках використовувати половину від наведеного значення межі 
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кількісного визначення.  

 

2.5.3 Використання даних Danube River Basin Water Quality Database  

Міжнародна комісія із захисту р. Дунай координує багато робіт з 

дослідження забруднення р. Дунай, отримані дані є у відкритому доступі [123]. На 

основі цих даних побудовані часові та сезонні закономірності вмісту важких 

металів у воді р. Дунай у період від 1996 до 2016 року.  

Спостереження за вмістом важких металів у воді р. Дунай на 

транскордонних між Україною та Румунією ділянках, в системі TNMN, 

проводяться у двох пунктах, а саме в районі м. Рені (RO5, UA1) та м. Вилкове 

(RO6, UA2) [16-20]. 

В базі даних Міжнародної комісії із захисту р. Дунай для зазначених 

ділянок більшу частину даних за вмістом важких металів у воді р. Дунай 

складають результати, отримані Румунією. Дані щодо вмісту металів, отримані 

Україною, мають менший обсяг, охоплюють меншу кількість показників. Для 

оцінювання сезонної динаміки вмісту металів проаналізовано результати 

досліджень Української і Румунською сторін вмісту важких металів, а саме Fe, 

Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cr, Cd, Hg у воді: валовий вміст за період з 2001 по 2016 рр., 

розчинені форми – з 2001 по 2018 рр. [124, 125].  

Під час оцінювання даних Danube River Basin Water Quality Database були 

виявлені сумнівні дані, а саме надвисокі результати вмісту марганцю у 2004, 2009, 

2010, 2014 роках, та заліза у серпні 2001 року, представлені українською 

стороною. Ці значення вище відповідних результатів, отриманих румунською 

стороною, в тисячу разів. Вірогідно, ці результати внесені до бази даних з 

помилкою, тому для проведення розрахунків їх відкинуто. 

 

2.5.4 Порівняння з нормативами вмісту металів у складових екосистем 

Оцінювання забруднення складових водної екосистеми важкими металами 

проводили порівнянням із нормативами ГДК для рибогосподарського (ГДКр-г) та 

комунально-побутового (ГДКк-п) водокористування [126, 127], цільовими 
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значеннями TNMN [14], MAC-EQS та AA-EQS [11, 59]. Треба відмітити, що 

наразі цільові значення TNMN не використовуються, оскільки встановлено 

нормативи EQS. При цьому значення EQS для металів, які не віднесено до 

переліку пріоритетних ЗР, в різних країнах дунайського басейну різняться [15]. 

Тому в рамках даної роботи для порівняння використовуються цільові значення 

TNMN та EQS, встановлені відповідними директивами.  

Порівняння з нормативами ГДК проведено, як для розчинених форм, так і 

для валового вмісту важких металів у воді. 

Порівняння з нормативами наведено в графічному вигляді в розділі 3. 

Оскільки введення нормативних значень, які перевищують отримані результати, 

спотворює графічну інформацію та не має інформаційної цінності, враховано 

лише ті нормативні значення, які перевищуються або близькі до результатів 

дослідження. 

З використанням даних [130, 131] побудовано ряди за кларковими числами 

елементів, проведено їх порівняння з рядами, побудованими за результатами 

вимірювань вмісту металів в складових екосистеми. Таким чином визначали 

вірогідність забруднення тим чи іншим металом. 

 

2.5.5 Статистичні методи оброблення даних 

Для оброблення даних використовували методи математичної статистики, а 

саме розрахунки середнього значення, x , проводили за формулою (2.1), 

стандартного відхилення, S, – за формулою (2.2) та стандартного відхилення, 

вираженого у відсотках, S,% – за формулою (2.3). 
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де  xi – результат одиничного вимірювання, 

 n – кількість усереднених одиничних вимірювань. 

 

2.5.5.1 Кореляційний аналіз  

Основне призначення кореляційного аналізу - виявлення зв'язку між двома 

або більше досліджуваними змінними, яке розглядається як спільно узгоджена 

зміна двох досліджуваних характеристик. Кореляцію між двома змінними 

розраховують за формулою [128]:  
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де Xi – i-те значення величини Х, 

Yi- i-те значення величини Y, 

X - середнє значення величини Х, 

Y - середнє значення величини Y. 

В ході дослідження розраховували коефіцієнти лінійних залежностей за 

методом найменших квадратів [129]. 

Відповідність вихідних даних нормальному розподілу перевіряли за 

критерієм Шапіро – Вілка [138]. 

Усі розрахунки здійснено за допомогою програмного забезпечення за 2.5.1. 

Для перевірки значимості кореляції використовували тестування значимості 

нуль гіпотези та розраховували відповідний p-рівень значимості (p-value) [128], не 

значущими вважали кореляції з p-value, більшим за 0,05. 
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Висновки до розділу 2 

1. Обґрунтовано вибір пунктів спостереження. 

2. Забезпечено репрезентативність відібраних проб ВВР, у тому числі 

шляхом врахування розташування угрупувань рослин у водному об'єкті. 

3. Для вимірювання вмісту металів у відібраних пробах використали метод 

атомно-абсорбційної спектрометрії та у разі ртуті – метод атомно-флуоресцентної 

спектрометрії з атомізацією за методом холодного пару. 

4. Для оцінювання накопичення важких металів гіллястовусими 

ракоподібними запропоновано використання методу атомно-абсорбційної 

спектрометрії з електротермічною атомізацією. 

5. Розроблено технічні засоби для активного біомоніторингу з використанням 

гіллястовусих ракоподібних. 

6. Наведено інформацію щодо біомоніторингу ділянки водотоку за 

допомогою водних мохів. 

7. Обґрунтовано необхідність групування даних у бази та приведено опис її 

структурних елементів. 

8. Описано використані методи оброблення результатів вимірювань. 
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РОЗДІЛ 3. ВАЖКІ МЕТАЛИ В АБІОТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

р. ДУНАЙ В МЕЖАХ УКРАЇНИ 

 

3.1 Вміст важких металів у воді р. Дунай за результатами власних 

досліджень 

За 3 роки спостережень отримано значний обсяг результатів вимірювань 

(1031 елементовизначення), тому для зручності оцінювання забруднення води 

дані згруповано наступним чином: ділянка "р. Дунай" – пункт 1, ділянка "рукав 

Кілійський" – пункти 2 – 5, ділянка "Кілійська дельта" – пункти 6-13 [61]. 

Представлені результати відносяться до спостережень протягом 2016 – 

2018 років, визначення валового вмісту важких металів охоплюють весняний, 

літній та осінній сезони, визначення вмісту розчинених форм охоплюють 

весняний та літній періоди. Отримані дані представлені у додатку А. Збільшення 

середнього вмісту металу у воді від ділянки "р. Дунай" до ділянки "Кілійська 

дельта" спостерігається для валового вмісту марганцю, концентрації розчинених 

форм свинцю, валового вмісту та концентрації розчинених форм кобальту. 

Зниження – валовий вміст цинку, концентрація розчинених форм міді та 

марганцю, валового вмісту та концентрації розчинених форм нікелю і хрому. 

Перевищення нормативних значень спостерігається для більшості досліджуваних 

важких металів. Треба відмітити, що високий вміст важких металів у воді 

спостерігається, вже починаючи з пункту № 1 (ділянка "р. Дунай") і, відповідно, 

значна частина забруднення важкими металами надходить на територію України з 

водою р. Дунай. 

Вміст розчинених форм значно нижчий від валового, це свідчить, що залізо 

переважно знаходиться у складі завислих речовин. Спостереження по роках та 

сезонах наведено на рис. 3.1. Отримані результати демонструють значне 

перевищення нормативів як для максимальних, так і середніх значень, при цьому 

перевищення господарсько-побутових нормативів середнім значенням вмісту 

розчинених форм заліза не спостерігається. 

Вміст заліза у воді р. Дунай має сезонний характер, зокрема у серпні в 
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середньому спостерігається нижча масова концентрація (як розчинених форм, так 

і валового вмісту), ніж у інші місяці. Більш високі значення спостерігаються у 

весняний та осінній період, що, вірогідно, пов’язано з коливанням гідрологічних 

умов річки. Масова частка розчинених форм заліза у середньому більш ніж удвічі 

нижча за валовий вміст.  

Дані щодо вмісту заліза по пунктах представлено на рис. 3.2, розподіл 

значень показує, що найбільшій валовий вміст заліза спостерігався у пункті 5 

(м. Вилкове), при цьому масова концентрація розчинених форм заліза в цьому 

пункті протягом усього періоду досліджень не перевищувала норм ГДКк-п . 

Перевищення ГДКк-п за вмістом розчинених форм виявлено в пунктах 4, 6 - 9, 11, 

тобто нижче м. Кілія, в рукавах Очаківський, 17 км, Старостамбульський, 10 - 

11 км, Бистрий 1 - 9 км. Перевищення ГДКр-г за вмістом розчинених форм заліза 

спостерігається в усіх пунктах спостережень. 

 

 

Рис. 3.1 Масова концентрація заліза у воді р. Дунай за період експедиційних 

досліджень 

 

Просторова динаміка вмісту важких металів по пунктах, як вже 

відмічалося, вказує на тенденцію до збільшення вмісту заліза у воді р. Дунай на 

території України. 
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Рис. 3.2 Масова концентрація заліза у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

Масова концентрація марганцю у воді за період експедиційних досліджень 

2016 - 2018 років представлена на рис. 3.3. Перевищення ГДКк-п спостерігається за 

валовим вмістом. Перевищення за вмістом розчинених форм спостерігається 

лише для ГДКр-г. Оцінка значень, отриманих у 2017 році, показує відсутність 

значних сезонних коливань вмісту марганцю у воді, при цьому у 2016 р. восени 

спостерігається значно вищий вміст марганцю у воді. Вміст марганцю по пунктах 

наведено на рис. 3.4. Найбільші значення валового вмісту марганцю 

спостерігаються в пунктах 5 та 9, а саме в межах м. Вилкове та в рукаві Бистрий  

9 км. 

Перевищення гранично допустимих концентрацій у воді водних об’єктів 

рибогосподарського водокористування (ГДКр-г) за валовим вмістом марганцю 

спостерігається для усіх пунктів спостережень, вмістом розчинених форм у 

переважній більшості спостережень. Тенденції до збільшення вмісту марганцю у 

воді р. Дунай на досліджуваній ділянці не виявлена. Треба відмітити, що значення 

концентрації розчинених форм у воді р. Дунай на досліджуваній ділянці досить 

близькі (виключення – дані по пункту №12, рукав Бистрий, 0 км). 
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Рис. 3.3 Масова концентрація марганцю у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

 

Рис. 3.4 Масова концентрація марганцю у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

Порівняння масових концентрацій цинку у воді по роках представлено на 

рисунку 3.5. Отримані дані свідчать про несистематичні перевищення цільового 

значення TNMN(В).  

Перевищення цільового значення TNMN(Р) зафіксовано для розчинених 
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форм цинку. Перевищення нормативу ГДКр-г розчиненими формами цинку 

спостерігалось у деяких пробах протягом усього досліджуваного періоду. 

Перевищення цільового значення TNMN(В) спостерігалось лише в пункті 

спостереження № 9 (рукав Бистрий 9 км). Перевищення нормативу ГДКр-г 

валовим вмістом цинку спостерігалось систематично по усіх пунктах 

спостереження, а розчиненими формами цинку – переважно в пунктах 1 - 8. 

Перевищення цільового значення TNMN(В) за розчиненими формами цинку 

спостерігалося по усій досліджуваній ділянці р. Дунай. Отримані результати 

свідчать про наявність забруднення цим металом майже усієї української частини 

р. Дунай 

 

 

Рис. 3.5 Масова концентрація цинку у воді р. Дунай за період експедиційних 

досліджень 

 

Розподіл значень по пунктах наведено на рисунку 3.6., сезонна динаміка 

представлена на рис. 3.7. Перевищень цільового значення TNMN(В) і стандарту 

якості довкілля за вмістом нікелю у воді не зафіксовано. Норматив ГДКр-г  

перевищено валовим вмістом нікелю в пробах від 11.2016 та 04.2017. Вміст 

розчинених форм нікелю перевищував цільове значення TNMN(Р) протягом усіх 

років спостереження, за виключенням окремих даних, отриманих у 2017 році. 
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Рис. 3.6 Масова концентрація цинку у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

Рис. 3.7 Масова концентрація нікелю у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

Аналізування співвідношення валового вмісту та вмісту розчинених форм 

нікелю по сезонах вказує, що влітку це співвідношення мінімальне.  

Аналізування забруднення нікелем р. Дунай в межах України по пунктах 

(рис. 3.8) вказує на несистематичну появу високих концентрацій нікелю.  

Найбільші значення валового вмісту нікелю зафіксовано в пунктах №№ 4 

(нижче м. Кілія), 9 (рукав Бистрий 9 км), 11 (рукав Бистрий 1 км), що, скоріш за 

все, зумовлено збільшеним вмістом завислих речовин у воді на цих пунктах. 
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Перевищення нормативу ГДКр-г розчиненими формами нікелю не 

зафіксовано, перевищення нормативу ГДКр-г валовим вмістом нікелю відмічено в 

пунктах №№ 1 (вище м. Рені), 4 (нижче м. Кілія), 9 (рукав Бистрий 9 км), 

11 (рукав Бистрий 1 км). Найбільше значення вмісту розчинених форм нікелю 

спостерігалось у пункті № 1 (вище м. Рені). Таким чином, можна припустити, що 

нікель у вигляді розчинених форм адсорбується на донних відкладах уздовж 

української ділянки р. Дунай; на ділянках, де донні відклади можуть сильно 

змучуватись, спостерігається збільшення у воді валового вмісту металу, при 

цьому вміст розчинених форм нікелю вздовж всієї досліджуваної ділянки 

демонструє тенденцією до незначного зниження. 

 

 

Рис. 3.8 Масова концентрація нікелю у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження.  

 

Перевищення за вмістом міді у воді встановлених нормативів по сезонах 

спостереження представлено на рис. 3.9. Перевищення нормативу ГДКр-г 

спостерігалось у переважній більшості випадків валовим вмістом міді, 

перевищення нормативу ГДКр-г розчиненими формами міді спостерігалося лише в 

серпні 2016 та квітні 2018 року. Перевищення цільових значень TNMN 

спостерігалося як за валовим вмістом, так і за вмістом розчинених форм протягом 

усього періоду дослідження. 
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Аналізування забруднення міддю р. Дунай в межах України (рис. 3.10) 

вказує на значний розмах значень валового вмісту міді по пунктах спостереження. 

При цьому вміст розчинених форм коливається у межах меншого діапазону. 

Перевищення нормативу ГДКр-г спостерігається в переважній більшості пунктів, 

окрім №8 (рукав Старостамбульський 10 км). Перевищення цільового значення 

TNMN за валовим вмістом міді зафіксовано в пункті №9 (рук. Бистрий, 9 км). 

Перевищення цільового значення TNMN розчиненими формами міді 

спостерігалось на усіх пунктах спостереження без виключення. 

 

 

Рис. 3.9. Масова концентрація міді у воді р. Дунай за період експедиційних 

досліджень 

 

 

Рис. 3.10 Масова концентрація міді у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 
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Розподіл по сезонах вмісту хрому у воді представлено на рис. 3.11. 

Спостерігається перевищення цільового значення TNMN розчиненими формами 

хрому. Закономірності розподілу хрому у воді р. Дунай в межах України 

представлено на рис. 3.12. З отриманих результатів видно, що валовий вміст 

хрому по пунктах має значний розмах. Перевищення цільового нормативу TNMN 

не спостерігається. 

 

 

Рис. 3.11. Масова концентрація хрому у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

 

Рис. 3.12 Масова концентрація хрому у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження.  
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Концентрацію свинцю у воді р. Дунай по сезонах представлено на рис. 3.13. 

Найбільші значення валового вмісту свинцю спостерігаються восени. 

Спостерігається перевищення цільових значень, встановлених ICPDR для TNMN. 

 

 

Рис. 3.13 Масова концентрація свинцю у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

Результати визначення вмісту свинцю у воді по пунктах спостереження 

представлено на рис. 3.14.  

 

 

Рис. 3.14 Масова концентрація свинцю у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 
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Перевищення цільового значення TNMN валовим вмістом свинцю 

спостерігається в пунктах № 3 (м. Кілія), № 5 (м. Вилкове), № 6 (рукав 

Очаківський, 17км, нижче м. Вилкове), № 8 (рукав Старостамбульський 10 км), № 

9 (рукав Бистрий 9 км), а розчиненими формами свинцю – в пунктах № 2 (м. 

Ізмаїл), № 6 (рукав Очаківський, 17км, нижче м. Вилкове), № 12 (рукав Бистрий 0 

км). Отримані результати вказують на наявність дифузних джерел забруднення 

свинцем уздовж досліджуваної ділянки, особливо поблизу населених пунктів. 

Розподіл концентрацій кобальту у воді по сезонах представлено на рисунку 

3.15. Перевищення нормативу ГДКр-г валовим вмістом кобальту спостерігалося 

лише 11.2016 року, в інший час перевищення не були зафіксовані.  

 

 

Рис. 3.15 Масова концентрація кобальту у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

За результатами визначення вмісту кобальту у воді по пунктах (рис. 3.16) 

встановлено перевищення нормативу ГДКр-г   

Дані щодо вмісту кадмію на досліджуваній ділянці р. Дунай представлено  

на рис. 3.17, з них видно, що вміст (як розчинених форм, так і валовий) кадмію 

невисокий, тим не менш становить значну загрозу для екосистеми. 

Характеристики вмісту кадмію можуть вказувати на ряд процесів, що 

зумовлюють вміст цього елементу у воді на кожній з ділянок. 
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Рис. 3.16 Масова концентрація кобальту у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

 

Рис. 3.17 Масова концентрація кадмію у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 

 

Розподіл значень вмісту кадмію у воді по пунктах (рис. 3.18) вказує на 

відсутність чіткого тренду щодо зміни вмісту кадмію у воді уздовж досліджуваної 

ділянки. Найбільші значення валового вмісту спостерігаються у пункті 

№ 2 (м. Ізмаїл ) та пункті № 7 (рукав Старостамбульський 11 км).  
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Перевищень нормативних значень не спостерігається, лише в пункті № 9 

(рукав Бистрий 9 км) вміст розчинених форм кадмію у воді наближається до 

цільового значення TNMN для розчинених форм кадмію. 

 

 

Рис. 3.18 Масова концентрація кадмію у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

Зміни вмісту ртуті по сезонах наведено на рис. 3.19. Зафіксовано 

перевищення як нормативу ГДКр-г, так і цільового значення TNMN. 

 

 

Рис. 3.19 Масова концентрація ртуті у воді р. Дунай за період 

експедиційних досліджень 
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Валовий вміст ртуті у воді по пунктах спостереження представлено на 

рис. 3.20, перевищення встановлених нормативів зафіксовано по усіх пунктах 

спостереження за виключенням пункту №3. 

У підсумку отримані результати забруднення важкими металами води 

української частини р. Дунай свідчать, що з усіх досліджених важких металів 

лише за вмістом кадмію у воді перевищення встановлених нормативних значень 

не спостерігалося.  

Отримані результати дозволяють визначити ймовірні процеси, що 

зумовлюють той чи інший рівень забруднення важкими металами р. Дунай в 

межах України. Встановлено, що рівень валового вмісту досліджених важких 

металів у воді р. Дунай в значній мірі зумовлений рівнем вмісту завислих 

речовин. Відмітимо, що вплив завислих речовин на валовий вміст важких металів 

може призводити до недостовірних результатів оцінки забруднення води р. Дунай 

важкими металами, оскільки отримані результати дослідження валового вмісту 

важких металів будуть у більшій мірі відображати їх надходження на 

суспендованих частинках за рахунок гідрологічних процесів, ніж за рахунок 

антропогенного впливу. 

 

 

Рис. 3.20 Масова концентрація ртуті у воді р. Дунай по пунктах 

спостереження 

 

За результатами порівняння з ретроспективними даними [60, 61] 
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встановлено: 

- вміст міді, свинцю та хрому у воді значно знизився (для міді – більше ніж 

в 3 рази, свинцю – більш ніж в 4 рази, хрому – більш ніж в 10 разів); 

- співвідношення між валовим вмістом металу та вмістом його розчинених 

форм не змінилось для таких важких металів, як мідь і цинк; для марганцю, хрому 

та свинцю зафіксоване значне збільшення вмісту розчинених форм. 

Ряд за валовим вмістом важких металів у воді української частини  

р. Дунай має наступний вигляд (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). Після ділення на 

вміст кадмію і округлення до першої значущої цифри отримано наступні 

співвідношення: Fe(20000) > Mn(2000) > Zn(400) > Ni(200) > Cu(90) > Cr(70) > 

Pb(40) > Co(40) > Cd(1) > Hg(0,9).  

Ряд за вмістом розчинених форм важких металів у воді української частини 

р. Дунай має наступний вигляд (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), відповідні кратності 

відносно вмісту кадмію (округлені до першої значущої цифри): Fe(8000) > 

Mn(900) > Zn(400) > Cu(200) > Ni(100) > Cr(60) > Pb(20) > Co(20) > Cd(1).  

Ряд за кларком розчинених у поверхневих водах важких металів має 

наступний вигляд (мкг/дм3) [130]: Fe(40) > Zn(20) > Mn(10) > Ni(7) > Cu(2,5) > 

Cr(1) > Pb (1) > Co(0,3) > Cd(0,2).  

Порівняння 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 не перевищує суттєво відповідні кларки, 

навіть менше їх.  

Доцільно представити ряд кларків розчинених форм важких металів 

відносно вмісту розчинених форм кадмію у воді р. Дунай. Цей ряд має наступний 

вигляд: Fe(2000) > Zn(800) > Mn(400) > Cu(300) > Ni(100) > Cr(40) > Pb(40) > 

Co(20) > Cd(8). 

Порівнюючи побудований ряд валового вмісту важких металів з 
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побудованим рядом вмісту розчинених форм, спостерігаємо значно більші 

пропорції таких металів, як залізо, марганець, нікель, свинець, кобальт.  

Ряд побудований за відношенням вмісту розчинених форм до валового 

вмісту має наступний вигляд (%): Cu(81) > Cr(65) > Zn(60) > Mn(58) > Ni(56) > 

Cd(50) > Pb(46) > Co(42) > Fe(41) [125]. 

За результатами кореляційного аналізу форм вмісту важких металів у воді 

виявлено, що для важких металів, які, переважно, знаходяться в розчиненій формі 

спостерігаються високі кореляції між валовим вмістом та вмістом розчинених 

форм важкого металу (рис. 3.21). Виявлена залежність свідчить, що 

характеристики вмісту досліджених форм металів зумовлюють різні фактори. 

Така різниця в значній мірі може бути зумовлена вмістом завислих речовин у воді 

р. Дунай та сорбованих на них важких металів [15, 22, 23].  

 

 

Рис. 3.21 Залежність коефіцієнту кореляції між валовим вмістом та вмістом 

розчинених форм важкого металу від частки розчиненої форми важкого металу 

відносно валового вмісту 

 

Більш детальне оцінювання закономірностей розподілу важких металів у 

воді р. Дунай в межах України потребує дослідження динаміки вмісту металів у 
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воді за довший період часу, аніж у проведеному дослідженні. Таку оцінку 

можливо провести шляхом використання даних Danube River Basin Water Quality 

Database. 

 

3.2 Оцінювання закономірностей розподілу важких металів у воді 

р. Дунай в межах України з використанням даних Danube River Basin Water 

Quality Database 

 

3.2.1 Динаміка вмісту важких металів у воді р. Дунай на 

транскордонних ділянках 

Розгляд динаміки вмісту металів у воді р. Дунай дозволяє оцінити 

характеристики забруднення та їх тенденцію [124].  

Характеристики зміни валового вмісту заліза, марганцю, цинку та міді 

представлено на рис. 3.22.  

 

 

Рис. 3.22 Часова динаміка середньорічного валового вмісту заліза, 

марганцю, цинку та міді у воді р. Дунай 

 

Спостерігається зниження вмісту зазначених металів упродовж 20 років. 

Також спостерігаються зони мінімальних значень валового вмісту, при цьому для 

заліза, марганцю та міді середньорічне значення валового вмісту в 2016 р. 
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наближається до відповідних значень, зафіксованих у період з 2000 по 2005 роки.  

Для підтвердження тенденції до зменшення валового вмісту цих важких металів у 

воді проведено оцінювання кореляційної залежності між середньорічним валовим 

вмістом металу та роком спостереження. Отримані коефіцієнти значущі кореляції 

для марганцю (-0,55, p = 0,04) і цинку (-0,68, p = 0,005). Від'ємне значення 

отриманих коефіцієнтів кореляції вказує на зменшення досліджуваного показника 

у часі, а наближення значення по модулю до одиниці свідчить про збільшення 

зв'язку між роком спостереження та концентрацією металу. 

Залежності для концентрацій розчинених форм заліза, марганцю, цинку та 

міді представлено на рис. 3.23. Значущих коефіцієнтів кореляції між 

середньорічною концентрацією розчинених форм металів та роками 

спостереження не спостерігається. Таким чином, закономірності зниження вмісту 

металів у воді спостерігаються лише для валового вмісту марганцю та цинку. 

 

 

Рис. 3.23 Часова динаміка середньорічної концентрації розчинених форм 

заліза, марганцю, цинку та міді у воді р. Дунай 

 

Динаміка зміни валового вмісту нікелю, хрому, свинцю, кадмію і ртуті у 

2001-2016 роках представлена на рис. 3.24. 
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Рис. 3.24 Часова динаміка середньорічного валового вмісту нікелю, хрому, 

свинцю, кадмію та ртуті у воді р. Дунай 

 

Спостерігається зниження середньорічного валового вмісту всіх зазначених 

металів, значущі коефіцієнти кореляції встановлені для свинцю (-0,65, p = 0,008), 

кадмію (-0,61, p = 0,01), ртуті (-0,85, p = 0,0005). 

Динаміка середньорічного вмісту розчинених форм нікелю, хрому, свинцю, 

кадмію та ртуті у воді р. Дунай наведено на рис. 3.25.  

 

 

Рис. 3.25 Часова динаміка середньорічного вмісту розчинених форм нікелю, 

хрому, свинцю, кадмію та ртуті у воді р. Дунай 
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Отримані результати аналогічні результатам по залізу, марганцю, цинку та 

міді – розраховані коефіцієнти кореляції переважно не значущі.  

Слід відмітити наявність певної циклічності у динаміці середньорічного 

вмісту металів (рис. 3.22-3.25), а також відсутність значущих кореляцій між 

вмістом розчинених форм та роком спостереження, що свідчить про відсутність 

тенденцій до змін концентрацій розчинених форм досліджуваних важких металів. 

Спостерігається зниження валового вмісту марганцю, цинку, свинцю, кадмію і 

ртуті яке зумовлене зниженням вмісту нерозчинених форм цих важких металів. 

Дані щодо річної динаміки валового вмісту заліза, марганцю, цинку, міді у 

воді р. Дунай представлено на рис. 3.26. 

 

 

Рис. 3.26 Сезонні зміни валового вмісту заліза, марганцю, цинку та міді у 

воді р. Дунай.  

 

Прослідковуються коливання валового вмісту металів, найбільші його 

значення збігаються з початком весняного водопілля; під кінець весни та влітку 

спостерігаються найнижчі значення валового вмісту металів із поступовим їх 

збільшенням восени та на початку зими. Валовий вміст заліза має найбільші 

значення у березні, квітні, липні. Для марганцю найбільші значення 

спостерігаються у квітні, липні. Для цинку – в лютому та серпні, а для валового 
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вмісту міді спостерігаються менші значення в літку і на початку осені, більші в 

осінньо-зимовий та весняний період. 

Відповідні закономірності вмісту розчинених форм представлено на рис. 

3.27. В цілому мінливість вмісту розчинених форм значно менша, ніж у разі 

валового вмісту, при цьому сезонні зміни виражені в меншій мірі порівняно з 

характеристиками валового вмісту. Більші значення концентрації розчинених 

форм спостерігаються у січні (мідь), лютому(марганець), березні (залізо, цинк), 

квітні ( залізо, цинк, марганець), травні (залізо, мідь), серпень(залізо, цинк), 

жовтень (мідь), листопад (марганець, цинк). 

 

 

Рис. 3.27 Сезонні зміни концентрації розчинених форм заліза, марганцю, 

цинку та міді у воді р. Дунай. 

 

Закономірності сезонних коливань валового вмісту нікелю, кадмію, ртуті, 

хрому та свинцю представлено на рис. 3.28. Вони свідчать, що сезонні коливання 

спостерігаються лише для валового вмісту хрому. Одночасно спостерігається 

тенденція до зниження з середини весни до кінця літа (середини осені) для 

валового вмісту хрому, кадмію, нікелю, ртуті. 
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Рис. 3.28 Сезонні зміни валового вмісту нікелю, свинцю, хрому, кадмію, 

ртуті у воді р. Дунай. 

 

На відміну від валового вмісту вміст розчинених форм нікелю, свинцю, 

хрому, кадмію, ртуті (рис. 3.29) має менш виражені сезонні коливання. Одночасно 

спостерігається пік вмісту розчинених форм у другій половині весни і тенденція 

до його зниження впродовж літнього періоду (як у разі розчинених форм міді, 

цинку та марганцю). 

 

 

Рис. 3.29 Сезонні зміни концентрації розчинених форм нікелю, свинцю, 

хрому, кадмію, ртуті у воді р. Дунай. 
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Таким чином, динаміка валового вмісту та вмісту розчинених форм для 

різних місяців відрізняється. Ця динаміка може бути зумовлена процесами сорбції 

важких металів на завислих частках (вміст яких може збільшуватись за рахунок 

розмивання берегів) або планктонними угрупуваннями. Порівняння усередненого 

за досліджуваний період вмісту важких металів із різними нормативами вказує, 

що перевищення нормативів ГДКр-г спостерігається по валовому вмісту і вмісту 

розчинених форм заліза, марганцю, ртуті; перевищення нормативу TNMN – по 

вмісту розчинених форм заліза, марганцю ртуті, свинцю, нікелю, міді, кадмію; 

перевищення нормативу EQS – по вмісту розчинених форм кадмію. Порівняння з 

нормативними значеннями опосереднених результатів вмісту металів у воді 

р. Дунай, представлене в роботі [124], показало перевищення нормативних 

значень вмісту важких металів у воді за залізом, марганцем, цинком, міддю, 

нікелем, свинцем, кадмієм, ртуттю. 

Проведене шляхом кореляційного аналізу оцінювання [125] вказує, що існує 

низька кореляція між валовим вмістом заліза, марганцю, нікелю та вмістом 

завислих речовин. При цьому зв’язок між концентрацією розчинених форм цих 

важких металів і вмістом завислих речовин у воді не спостерігається (табл. 3.11), 

це вказує на ймовірний вплив концентрацій завислих речовин на валовий вміст 

цих елементів. 

Одночасно необхідно відмітити тенденцію до зниження забруднення, що 

можна вважати показником успішності впровадження ВРД в країнах ЄС. 

 

Таблиця 3.1. Кореляція між валовим вмістом та концентрацією розчинених 

форм важких металів та вмістом завислих речовин у воді р. Дунай на 

транскордонній між Україною та Румунією ділянці. 

Коефіцієнт кореляції  

Елемент 

Fe Mn Ni Pb 

Валовий вміст – завислі речовини 0,31 0,35 0,46 0,28 

Розчинені форми – завислі речовини н.з.* н.з. н.з. н.з. 

Валовий вміст – розчинені форми н.з. 0,53 0,32 0,38 

* н.з. – не значущий 
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Результати оцінювання сезонної динаміки вмісту важких металів у воді 

р. Дунай в межах України на транскордонних з Румунією ділянках загалом 

вказують на наступну сезонну закономірність: найбільший вміст важких металів 

спостерігається під час весняного водопілля, потім спостерігається їх поступове 

зниження в літній період, у подальшому поступове збільшення в осінній період. 

Проведення відповідних спостережень під час оцінки результатів 

визначення вмісту забруднюючих речовин у воді дозволяє: 

- встановити тенденції до зміни характеристик забруднення водного об'єкту 

та оцінити ефективність впровадження відповідних заходів; 

- проводити планування спостережень за сезонами досліджень [124], 

обираючи ті сезони, коли антропогенне забруднення може викликати 

перевищення ГДК. 

За результатами аналізування бази даних Danube River Basin Water Quality 

Database отримано наступні ряди вмісту металів у воді: для валового вмісту: Fe > 

Mn > Zn > Cu > Pb > Cr > Ni > Cd >Hg; вмісту розчинених форм: Fe > Mn > Zn > 

Cu > Cr > Ni ~ Pb > Cd > Hg. Відмінності отриманих за результатами аналізування 

бази даних Danube River Basin Water Quality Database рядів від відповідних рядів, 

встановлених за результатами власних спостережень, зумовлені значним 

зменшенням у воді валового вмісту свинцю та міді і збільшенням вмісту нікелю у 

2016-2018 роках. 

Для виявлення факторів, що впливають на часову динаміку та сезонні 

коливання важких металів у воді, розглянули вплив фізико-хімічних 

характеристик води, таких як водневий показник pH, жорсткість, вміст 

карбонатів, вміст розчиненого кисню, хімічне споживання кисню (ХСК), масова 

концентрація завислих речовин. 

 

3.2.2 Оцінка фізико-хімічних умов  

До гідрохімічних показників, які впливають на біодоступність важких 

металів, відносять перш за все водневий показник pH та жорсткість води. На 

доступність металів для живих організмів також може впливати вміст деяких 



 99 

інших хімічних речовин, зокрема, за даними розрахунків [110], метали 

знаходяться у зв'язаному стані з карбонат- (гідрокарбонат-) іонами, органічними 

речовинами (фульво- та гуміновими кислотами). Тому доречно розглянути ці 

показники (вміст карбонатів, ХСК).  

За значеннями водневого показника pH вода р. Дунай в межах України 

слабколужна, що зумовлено переважно гідрокарбонатно-кальцієвим типом води. 

Характеристики коливань значень pH наведено на рис. 3.30. Аналіз представлених 

даних свідчить, що переважну більшість місяців цей показник знаходиться в 

межах від 7,9 до 8,4 од. pH, що заважає існуванню іонів металів у вільному стані. 

У 2012-2014 роках спостерігались більш низькі рівні pH влітку, що могло стати 

причиною збільшення вмісту металів у воді, відповідні тенденції до збільшення 

розчинених форм заліза, міді, цинку, нікелю спостерігаються на рисунках 3.23 та 

3.25 наведених у попередньому пункті. 

Загальна жорсткість води р. Дунай за даними [123] знаходиться в 

середньому на рівні 3,9 мг-екв/дм³ (197 мгСaCO3/дм3), що відповідно до [12] 

зменшує негативний вплив деяких металів на живі організми. Характеристики 

загальної жорсткості наведено на рис. 3.31. 
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Рис. 3.30. рH води р. Дунай в межах України 
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Рис. 3.31. Загальна жорсткість води р. Дунай в межах України 

 

Як видно, зменшення загальної жорсткості спостерігається в літні місяці, а 

збільшення з кінця осені до кінця весни. Починаючи з 2010 року, спостерігається 

тенденція до зменшення жорсткості води влітку, найменша жорсткість 

зафіксована у 2012 році – 3,03 мг-екв/дм³ (151 мгСaCO3/дм3). 

Вміст гідрокарбонатів у воді представлено на рис. 3.32.  
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Рис. 3.32. Масова концентрація гідрокарбонатів у воді р. Дунай в межах України 
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Аналогічно до загальної жорсткості вміст гідрокарбонатів у літній період 

зменшується. Загалом загальна жорсткість та вміст карбонатів мають досить 

схожі тенденції. 

Зміни значень показника ХСК, що характеризує вміст органічних речовин, 

представлено на рис. 3.33. Найнижчі рівні ХСК спостерігались у 2013-2014 роках, 

загалом сезонних коливань ХСК майже не спостерігається, хоча влітку 

фіксуються більші значення. 
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Рис. 3.33. ХСК води р. Дунай в межах України 

 

Важливою характеристикою при дослідженні процесів міграції металів є 

вміст розчиненого кисню (рис. 3.34), оскільки він зумовлює окиснення деяких 

металів, що може призводити до їх видалення з води шляхом осадження 

нерозчинних сполук. У воді р. Дунай в межах України влітку спостерігається 

зменшення вмісту розчиненого кисню, що може призводити до збільшення вмісту 

металів, здатних до міграції у водне середовище при низьких ступенях окиснення, 

наприклад, марганець, а, з іншого боку – до зменшення вмісту металів, які здатні 

до міграції у водне середовище при високих ступенях окиснення (наприклад, 

сполуки хрому шестивалентного), вони будуть відновлюватись і видалятись із 

водного середовища.  
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Рис. 3.34. Вміст розчиненого кисню у воді р. Дунай в межах України 

 

Вміст завислих речовин у воді р. Дунай має суттєвий вплив на валовий 

вміст в ній важких металів. Характеристики вмісту завислих речовин наведено на 

рис. 3.35.  
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Рис. 3.35. Масова концентрація завислих речовин у воді р. Дунай в межах України 
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Як видно з рис. 3.35, найменший вміст завислих речовин спостерігається в 

січні-лютому та у липні-серпні, що знаходить віддзеркалення у зменшенні 

валового вмісту металів у ці періоди. Сезонні збільшення вмісту завислих 

речовин у воді навесні та восени мають відповідний вплив на валовий вміст 

металів. Помітне зниження вмісту завислих речовин у другій половині 2011 і 

2012 рр. також корелює відповідним чином із динамікою валового вмісту важких 

металів, наведеною в 3.2.1. 

Таким чином, дослідження фізико-хімічних умов дозволяє встановити 

природні передумови для зміни концентрації важких металів у водному 

середовищі. У разі значного відхилення від прогнозованих характеристик 

сезонних коливань вмісту важких металів можливе визначення характеристик 

антропогенного забруднення. 

 

3.3 Метали в донних відкладах української частини р. Дунай за 

результатами власних досліджень 

Отримані автором результати дослідження масової частки важких металів в 

донних відкладах р. Дунай в межах України наведено в роботі [63]. Представлені 

закономірності отримані на основі 619 елементовизначень. Донні відклади є 

одним із основних елементів водної екосистеми, де накопичуються метали. 

Розгляд характеристик вмісту металів у донних відкладах краще починати з 

мікроелементів, масова частка яких перевищує 100 мг/кг, та поступово 

переходити до мікроелементів, що мають найменший вміст в донних відкладах. 

Такий підхід дозволяє спочатку зробити висновок про загальні характеристики 

досліджених донних відкладів, а потім перейти до оцінювання наявності 

забруднення. Враховуючи відсутність в Україні нормативів вмісту металів у 

донних відкладах, оцінювання проведено шляхом порівняння з нормативами EQS, 

встановленими в Німеччині, та цільовими значеннями, встановленими для JDS 

[15, 22, 23]. При цьому треба враховувати, що вказані нормативи встановлено для 

фракції донних відкладів менше 63 мкм, тому можливі похибки в оцінюванні 

результатів досліджень. Також проведено порівняння з рядом металів, 
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побудованим на основі кларків елементів у земній корі за О.П. Виноградовим 

[131].  

Характеристики вмісту кальцію, заліза, алюмінію, марганцю в донних 

відкладах досліджуваних пунктів наведено на рис. 3.36. Вміст кальцію та заліза в 

донних відкладах більший за вміст алюмінію, що в порівнянні з рядом, 

побудованим на основі кларків елементів в земній корі, свідчить про високий 

вміст цих макроелементів і вказує, що мінерали, до яких вони входять, 

переважають в басейні р. Дунай. 

Враховуючи, що кальцій – це макроелемент, нормативів щодо його вмісту 

не встановлено. Мінливість вмісту кальцію по пунктах свідчить про значний 

розмах вмісту кальцію у відібраних пробах упродовж дослідження 2016-

2017 років в переважній більшості пунктів, окрім №10 (рукав Очаківський 6 км). 

Причиною цього може бути неоднорідність складу донних відкладів у пунктах 

спостереження. За вмістом заліза також спостерігався подібний розмах даних, але 

в значно менших діапазонах, особливо для пунктів 8 та 11.  

 

 

3.36 Характеристики вмісту кальцію, заліза, алюмінію, марганцю в донних 

відкладах р. Дунай в межах України 
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За вміст алюмінію по пунктах спостерігається значний розмах значень, на 

відміну від вмісту заліза та марганцю. Оскільки алюміній та марганець в донних 

відкладах можна віднести до макроелементів, їх вміст ICPDR не нормується. 

Порівнюючи вміст цинку та нікелю (рис. 3.37) з нормативами вмісту цих 

металів у донних відкладах, спостерігаємо перевищення цільового значення, 

встановленого для JDS за вмістом нікелю до 1,3 рази (пункт № 5), в 1,1 рази 

(пункти № 6 та № 8).  

Найменші значення вмісту цинку та нікелю, як і заліза, марганцю та 

алюмінію, спостерігаються у пункті № 2 (м. Ізмаїл), що може свідчити про 

відхилення складу відібраних донних відкладів в цьому пункті від стандартного. 

Більший вміст цинку та нікелю порівняно з вмістом хрому (рис. 3.37) при 

співставленні з рядом кларків елементів може свідчити забруднення донних 

відкладів р. Дунай в межах України цинком та нікелем. 

 

 

3.37. Характеристики вмісту цинку, нікелю, міді, хрому в донних відкладах 

р. Дунай в межах України 

 

Вміст міді (рис. 3.37), як і масові частки цинку та нікелю, перевищує вміст 

хрому, що може свідчити про забруднення цим металом донних відкладів, але 

перевищень нормативів EQS, встановлених у Німеччині, та цільового значення, 
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встановленого для JDS, не спостерігається. Найбільший вміст хрому 

спостерігався в пункті № 6, найменший – в пункті № 2. 

Вміст свинцю в донних відкладах спостерігався на досить високих рівнях в 

районах міст Вилкове та Кілія (рис. 3.35), але не перевищував цільового значення, 

встановленого для JDS.  

При оцінюванні вмісту свинцю в донних відкладах порівнянням із рядом 

металів, побудованим за кларками елементів у земній корі, більший вміст свинцю 

порівняно з вмістом хрому спостерігається в пунктах №№ 2, 3, 9. Більший або 

близький вміст свинцю порівняно з вмістом кобальту (рис. 3.35) спостерігається у 

всіх пунктах, що також свідчить про високі рівні вмісту свинцю в дунайських 

донних відкладах.  

Як видно з рис. 3.38, спостерігаються досить високі значення вмісту 

кобальту в пункті № 10, що може створювати досить високі значення валового 

вмісту цього металу у воді у разі скаламучування донних відкладів. 

 

 

Рис. 3.38 Характеристики вмісту свинцю, кобальту, кадмію в донних 

відкладах р. Дунай в межах України 

 

Оцінка графічних залежностей, представлених на рис. 3.38, свідчить, що 

вміст кадмію в донних відкладах р. Дунай в межах України не перевищує 
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нормативи EQS, які встановлені в Німеччині для донних відкладів, та цільового 

значення, встановленого для JDS. Характеристики розподілу вмісту кадмію схожі 

до таких для цинку, що пов’язано зі близькими хімічними властивостями цих 

важких металів.  

За розглядом характеристик розподілу вмісту металів в донних відкладах 

р. Дунай в межах України встановлено наявність забруднення донних відкладів 

свинцем та нікелем. При цьому порівняння з ретроспективними даними вказує на 

зниження вмісту кадмію, міді, кобальту, цинку, свинцю в донних відкладах [63]. 

Побудова рядів за вмістом елементів у донних відкладах дозволяє оцінити 

геохімічні особливості формування складу донних відкладів. 

Ряд за вмістом металів в донних відкладах має наступний вигляд (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). У значеннях кратності вмісту кадмію (округлених до 

першої значущої цифри): Ca(600000) > Fe(90000) > Al(40000) > Mn(3000) > 

Zn(400) > Ni(200) > Cu(200) > Cr(100) > Pb(60) > Co(40) > Cd(1) 

Ряд за кларками елементів у земній корі [130] виглядає наступним чином 

(мг/кг): Al(80500) > Fe(46500) > Ca (29600) > Mn (1000) > Cr (83) ~ Zn (83) > Ni 

(58) > Cu (47) > Co (18) > Pb (16) > Cd (0,13). Більші значення вмісту важких 

металів у донних відкладах порівняно з кларками цих елементів спостерігаються 

для кальцію та кадмію. Таким чином, вірогідним є забруднення донних відкладів 

кадмієм. 

 

3.4 Кореляційний аналіз даних вмісту важких металів у донних 

відкладах. 

В результаті дослідження вмісту металів в донних відкладах р. Дунай 

отримано характеристики розподілу металів на різних ділянках досліджуваного 

водотоку. Поглиблене дослідження взаємозв'язку між вмістом різних металів 

дозволить оцінити геохімічні особливості складу донних відкладів та встановити 

відповідні закономірності. Кореляційний аналіз проведено у відповідності до 

розробленого дисертантом алгоритму, наведеного в [63].  
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Кореляційний аналіз проведено у декілька етапів. Спочатку відкидали 

екстремальні (в два рази вищі від середнього) значення, оскільки вони призводять 

до викривлення лінійних залежностей, побудованих методом найменших 

квадратів. Дані, що залишилися, по 49 спостережень для кожного металу, 

перевіряли на нормальність за критерієм Шапіро-Уілка, усі отримані вибірки 

відповідали нормальному розподілу [63]. Далі проводили кореляційний аналіз та 

оцінку лінійних закономірностей виду 3.1 та 3.2. 

     (3.1) 

      (3.2) 

де x та y – змінні; 

a та b – коефіцієнти. 

Отримані результати представлено у додатку Б. Розглянувши результати 

кореляційного аналізу, можна зазначити наступне: найбільші значення 

коефіцієнтів кореляції для більшості металів (окрім нікелю, кадмію, свинцю, 

алюмінію) спостерігаються між їх вмістом та вмістом заліза. При цьому кальцій 

та алюміній слабко або зовсім не корелюють з іншими металами, що свідчить про 

те, що важкі метали та їх сполуки в донних відкладах зв’язані переважно 

оксидами заліза. Проте, якщо використовувати фракцію менше 63 мкм, вміст 

різних важких металів у донних відкладах р. Дунай добре корелює з вмістом 

алюмінію, як зазначають дослідники в [22], оскільки фракція 63 мкм представлена 

переважно дрібнодисперсними часточками, в основі яких знаходиться окис 

алюмінію. Відсутність суттєвих кореляцій важких металів з вмістом кальцію, 

свідчить, що сполуки цього елементу не є основним носієм важких металів. Більш 

високі коефіцієнти кореляції отримані для залежності (3.2), що, ймовірно, 

зумовлено значною варіацією характеристик донних відкладів та вмісту в них 

важких металів [63].  

Обрані залежності з найбільшим зв'язком між вмістом важких металів 

представлені в табл. 3.12. Їх аналіз дозволяє розділити важкі метали на три групи, 

в яких максимальна кореляція спостерігається для пар:  

1. Вміст заліза та марганцю; заліза та міді; заліза та кобальту; заліза та 
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хрому; 

2. Вміст цинку та кадмію; цинку та свинцю;  

3. Вміст хрому та нікелю [63]. 

 

Табл. 3.2. Залежності вмісту важких металів у донних відкладах р. Дунай в 

межах України. 

Вид залежності Коефіцієнт кореляції p-рівень значущості 

Cd=0,0023×Zn+0,0683 

Cd=0,00312×Zn 

0,557 

0,969 

3×10−5 

8×10-31 

Pb=0,143×Zn+0,95  

Pb=0,154×Zn  

0,733 

0,982 

2×10−9 

3×10−36 

Co=0,000324×Fe+2,45 

Co=0,000434×Fe 

0,808 

0,993 

2×10−12 

2×10−46 

Cu=0,00164×Fe−3,82 

Cu=0,00147×Fe  

0,758 

0,982 

3×10−10 

1×10−36 

Ni=1,45×Cr+2,55 

Ni=1,55×Cr 

0,746 

0,986 

8×10−10 

5×10−39 

Cr=0,000975×Fe+2,67 

Cr=0,0011×Fe 

0,857 

0,994 

4×10−15 

2×10−48 

Mn=0,0302×Fe−45,8 

Mn=0,0281×Fe  

0,826 

0,99 

3×10−13 

3×10−42 

 

Треба відзначити, що вміст досліджених важких металів пов'язаний з 

вмістом заліза, що свідчить про знаходження важких металів у донних відкладах 

р. Дунай у сорбованому на оксидах заліза стані. Таким чином, міграція важких 

металів між донними відкладами та оточуючим середовищем може бути описана 

процесами десорбції, які залежать від співвідношення окису заліза та зв'язаних 

ним елементів. 

Отримані закономірності вказують на різноманітність мінералогічного 

складу донних відкладів р. Дунай. Це в свою чергу вказує на необхідність 
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дослідження вмісту в донних відкладах інших складових, зокрема, вмісту титану, 

органічних сполук та інших. для повної оцінки особливостей вмісту важких 

металів [63, 75, 132].  

Результати оцінювання, проведеного в [63], вказують на можливість 

використання отриманих закономірностей для оцінювання забруднення важкими 

металами донних відкладів. Дані щодо коефіцієнтів кореляції між вмістом металів 

у донних відкладах, відхилом від отриманих закономірностей та вмістом металів 

у корінні P. pectinatus представлено на рис 3.36. 

Застосування запропонованого методу потребує отримання залежностей для 

однотипних донних відкладів і не поширюється на донні відклади інших типів. 

Залежності необхідно встановлювати на умовно чистих ділянках оскільки 

опосереднення з забрудненими ділянками може призвести до перевищених 

співвідношень і, відповідно, до опосереднення природних геохімічних 

характеристик з умовами, спричиненими антропогенним впливом. 
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Рис. 3.39. Залежність вмісту кадмію у корінні P. pectinatus від вмісту кадмію 

в донних відкладах(А) та відхилення від встановленої залежності 

 wCd = 0,00312 × wZn (Б),(підписи точок на графіку відповідають пунктам відбору). 

 

 

 

 

А Б 
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3.5 Рекомендації з дослідження вмісту важких металів у компонентах 

абіотичного середовища під час екологічного моніторингу 

 

На основі отриманих результатів визначені особливості дослідження 

забруднення масивів поверхневих вод р. Дунай в межах України важкими 

металами. 

За значеннями отриманих результатів для проведення досліджень вмісту 

заліза, марганцю, цинку у воді, заліза, марганцю, цинку, нікелю, міді, хрому, 

свинцю в донних відкладах, достатнім є використання атомно-абсорбційного 

методу з полуменевою атомізацією. Контролювання вмісту інших важких металів 

потребує методів з меншою межею визначення, наприклад, для аналізування 

вмісту міді, нікелю, свинцю, хрому, кобальту, кадмію у воді оптимальним у 

даному випадку є атомно-абсорбційна спектрометрія з електротермічною 

атомізацією або інші сучасні методи, зокрема мас-спектрометрія з індуктивно-

зв'язаною плазмою. Для дослідження серій проб донних відкладів оптимальним є 

застосування оптикоемісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. 

Порівняння з нормативними значеннями валового вмісту та концентрацій 

розчинених форм важких металів дозволило визначити перелік металів, 

дослідження яких є пріоритетним для досліджуваної ділянки: залізо, марганець, 

цинк, мідь, нікель, хром, свинець, ртуть, кобальт. При цьому необхідним є перехід 

від контролювання валового вмісту до досліджень концентрацій розчинених форм 

і масових часток важких металів у фракції завислих речовин.  

Комплексна обробка даних щодо вмісту важких металів у воді потребує 

значної кількості спостережень, але оцінити загальні характеристики міграції 

важких металів можливо за рахунок меншої кількості спостережень. Для таких 

випадків одним з інструментів оцінки є побудова рядів за вмістом, та порівняння 

їх з відповідними рядами за кларками елементів. Такий метод застосовується в 

наукових працях, зокрема в [139]. 

Дослідження часових трендів є ефективним інструментом для визначення і 

прогнозування змін вмісту важких металів у воді. Побудовані у роботі залежності 
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вказують на наявність, як сезонних коливань вмісту важких металів, так і 

багаторічних змін. Таким чином, під час планування моніторингових досліджень 

р. Дунай в межах України та підготовки висновків необхідно враховувати, що 

отримані закономірності можуть не відображати характеристики антропогенного 

забруднення, а лише характеризувати природні зміни. 

В донних відкладах р. Дунай в межах України спостерігається високий 

вміст важких металів, в той же час передумов до значної міграції у водне 

середовище, враховуючи гідрохімічні особливості річки, немає. А той факт, що 

уздовж досліджуваної ділянки спостерігається збільшення масової частки металів 

у донних відкладах, потребує особливого підходу до нормування вмісту важких 

металів у донних відкладах. 

Розроблений підхід до оцінки донних відкладів р. Дунай на основі 

кореляційного аналізу масових часток металів у донних відкладах дозволяє 

оцінювати мінливість вмісту металів у донних відкладах. Розглянувши значення 

середнього відхилу від встановлених закономірностей рис. 3.40, визначено пункти 

у яких це значення перевищує 15 %, це вище м. Рені (№ 1), м. Ізмаїл (№ 2), нижче 

м. Кілія (№ 4), м. Вилкове (№ 5), рук. Бистрий 9 км (№ 9). Охарактеризувати 

отриманий результат можна наступним чином: в усіх пунктах спостерігається 

неоднорідність складу донних відкладів (№ 1 та № 4 – включення глинистої 

фракції, № 2 – антропогенно змінені ділянки, які містять значну кількість піску, 

№ 5 – засмічення, високий відхил у пункті № 9 зумовлено періодичним 

днопоглибленням на цій ділянці).  

Треба зазначити, що усі відхили більше 15 % обґрунтовуються 

характеристиками ділянок та, відповідно, застосування такої процедури дозволяє 

визначити ділянки, на особливості яких треба звернути увагу. 

Оцінки рядів за вмістом важких металів та побудова кореляційних 

залежностей, представлені у даному розділі, можуть бути використані під час 

дослідницького моніторингу для визначення пріоритетних для контролю у 

масивах поверхневих вод важких металів. 
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Рис. 3.40 Середнє відхилення від закономірностей вмісту металів у донних 

відкладах виду  представлених у табл. 3.2 (підрозділу 3.4) по пунктах 

спостереження. 

 

Висновки до розділу 3 

1. У результаті проведених досліджень встановлено перевищення 

нормативних значень вмісту важких металів у воді р. Дунай в межах України для 

заліза, марганцю, нікелю, міді, хрому, свинцю, кобальту, ртуті.  

2. Розгляд характеристик вмісту та міграції металів показує, що значна 

частина забруднення водного середовища формується за межами України. Значну 

кількість важких металів переносять завислі речовини. 

3. Спостерігається сезонність коливань валового вмісту важких металів у 

воді р. Дунай з меншими значеннями в літній період і більшими  – навесні та 

восени. Також спостерігаються коливання впродовж різних років. 

4. Гідрохімічні умови р. Дунай в межах України є несприятливими для 

перенесення важких металів у розчиненому вигляді водним середовищем. 

5. Вміст важких металів у донних відкладах високий. Метали переважно 

сорбовані на оксидах заліза. Загалом перевищень встановлених у ЄС нормативів 

вмісту металів у донних відкладах не спостерігається. 
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6. Використання кореляційного аналізу дозволяє прослідкувати і врахувати 

геохімічні особливості вмісту металів у донних відкладах. Відповідні 

закономірності можуть використовуватись для оцінювання забруднення донних 

відкладів важкими металами, але потребують експериментального підтвердження. 

7. Використання рекомендацій ВРД щодо моніторингу поверхневих вод 

дозволяє ефективно досліджувати забруднення важкими металами. 
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РОЗДІЛ 4. БІОМОНІТОРИНГ МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У 

ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

 

4.1 Використання ВВР під час біомоніторингу забруднення поверхневих 

вод важкими металами 

 

4.1.1 Дослідження вмісту важких металів у вищих водних рослинах 

р. Дунай 

Результати проведених досліджень закономірностей акумуляції важких 

металів ВВР представлено в роботах [87, 88, 116, 122, 125, 134]. Відібрані на 

досліджуваній ділянці проби представлені переважно ВВР виду P. Pectinatus. На 

рис. 4.1 та рис. 4.2. відображено вміст металів у пагонах та кореневій системі 

P. Pectinatus, у кратності до вмісту кадмію.  

Побудова рядів за вмістом важких металів у компонентах екосистеми, 

зокрема, під час дослідження біоти, дозволяє визначити, які важкі метали є макро- 

або мікроелементами. Порівняння побудованих рядів для різних складових 

екосистеми дозволяє оцінити зв'язок між вмістом важких металів в абіотичному 

середовищі та біоті в умовах відсутності значної кількості спостережень. 

 

 

Рис. 4.1. Вміст металів у пагоні рдесника виду P. Pectinatus 
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Виходячи з характеристик вмісту металів у пагонах ВВР виду P. pectinatus 

встановлено наступні ряди металів (мг/кг): 1) за зменшенням масової частки 

металу в пагоні рослини: Fe(5200) > Mn(680) > Zn(46) > Cr(27) > Cu(20) > Ni(21) > 

Pb(15) > Co(4,6) > Cd(0,9); 2) за кратністю до вмісту кадмію: Fe (6000) > Mn (800) 

> Zn (60) > Cr (40) > Cu (30) > Ni (30) >Pb (20) > Co (6) > Cd (1).  

Як видно з рис. 4.1 спостерігаються менші значення вмісту металів в 

рослинах, відібраних у 2017 році у пункті № 2 (м. Ізмаїл), та більші – в пункті №7 

(рукав Старостамбульський 11 км), що може свідчити про збільшення вмісту 

біодоступних форм металів у воді Кілійської дельти в 2017 році.  

Вміст металів в кореневій системі ВВР виду P. pectinatus (рис. 4.2 ) вказує 

на забруднення донних відкладів свинцем та нікелем. Для вмісту металів у корінні 

P. pectinatus отримано наступні ряди металів (мг/кг): 1) за зменшенням масової 

частки металу в корінні рослини: Fe(13000) > Mn(670) > Ni(220) > Pb(72) > Cr(54) 

> Zn(37) > Cu(31) > Co(1,4) > Cd(0,31); 2) за кратністю до вмісту кадмію: 

Fe(50000) > Mn(3000) > Ni(800) > Pb(300) > Zn(200) > Cr(200) > Cu(100) > Co(5) 

>Cd(1).  

 

 

Рис. 4.2. Вміст металів у кореневій системі рдесника виду P. pectinatus 
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Визначення вірогідного шляху надходження важких металів з компонентів 

оточуючого середовища до досліджених частин рослин проведено шляхом 

порівняння рядів за вмістом металів відносно кратності вмісту кадмію. Це є 

доцільним, виходячи з припущення, що забруднення важкими металами 

пропорційно розподіляється по компонентах екосистеми. 

Порівняння рядів за вмістом важких металів відносно кратності вмісту 

кадмію для пагонів і коренів ВВР з відповідними рядами металів для води та 

донних відкладів (розділ 3) представлено в табл. 4.1. 

Відзначимо, що через накопичення кадмію в пагонах рдесника виду 

P. pectinatus отримано менші кратності в цьому ряду порівняно з іншими. За 

кратністю до вмісту заліза, марганцю, хрому та свинцю коренева система ближче 

до донних відкладів, в той час, як пагони – до води (за розчиненими формами). Це 

дає підставу для припущення, що вміст металу у досліджуваній частині рослини, 

перш за все, зумовлений його вмістом у відповідному пов'язаному компоненті 

водної екосистеми.  

 

Табл. 4.1 Порівняння рядів металів для пагонів і коренів рдесника виду  

P. pectinatus з такими для води та донних відкладів 

Вміст Fe Mn Zn Ni Cu Cr Pb Co Cd 

Пагін 6000 800 60 30 30 40 20 6 1 

Вода 

(розч.) 
8000 900 400 200 100 60 20 20 1 

Вода (вал.) 20000 2000 400 200 90 70 40 40 1 

Корінь 50000 3000 200 800 100 200 300 5 1 

Донні 

відклади 
90000 3000 400 200 200 100 60 40 1 

 

Цікавим є той факт, що кратність вмісту цинку і нікелю для абіотичних 

компонентів водної екосистеми однакова, що може свідчити про наявний 

взаємозв'язок між вмістом цинку, нікелю та кадмію в абіотичному середовищі. 
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Вміст металів у пагоні ВВР виду P. perfoliatus представлено на рис. 4.3.  

 

 

Рис. 4.3 Вміст металів у пагоні ВВР виду P. Perfoliatus 

 

Виходячи з характеристик вмісту металів у пагонах ВВР виду P. perfoliatus 

встановлено наступний ряд металів (мг/кг): – Fe(4200) > Mn (700) > Zn(45) > 

Cu(19) > Cr(18) > Ni(16) > Pb(6,4) > Co(2,7) > Cd(0,63).  

За результатами порівняння характеристик вмісту металів у пагонах 

P. Perfoliatus відібраного в пунктах №5 та №7 в 2016 та 2017 роках встановлено 

зменшення в 2017 році вмісту таких металів, як заліза, марганцю, цинку, міді, 

хрому, нікелю, свинцю. Аналогічні зміни спостерігаються за результатами 

досліджень проб води відібраних в серпні 2016 та 2017 років, зменшення вмісту 

металів у воді р. Дунай в 2017 році порівняно з 2016 роком спостерігалося, також, 

і за середньорічними значеннями [27]. Цей факт є підтвердженням 

біоіндикаторних можливостей занурених ВВР. 

Вміст металів у інших досліджених видах ВВР представлено на рис. 4.4. 

Необхідно відмітити виняткові акумуляційні властивості водяного моху 

(F. antipyretica), проби якого відібрані були у квітні (інші представлені види 

відібрані в серпні). За вмістом металів у пагоні F. antipyretica перевершує майже 

всі досліджені види, окрім зануреного ВВР виду C. demersum. Найменший вміст 
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металів накопичується у ВВР виду T. angustifolia, що, найбільш вірогідно, 

пов'язано з отриманням поживних речовин з донних відкладів кореневою 

системою та із повітря, навіть за тих умов, що частина рослини постійно занурена 

у воду.  

 

 

Рис. 4.4. Вміст металів у інших досліджуваних рослинах 

 

Порівняти характеристики вмісту металів можливо за наступними рядами 

(мг/кг):  

- 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, пагін – Fe(140) > Mn(210) > Zn(20) > Cu(4,3) > Cr(3) > 

Pb(2,7) > Ni(0,77) > Co(0,04) > Cd(0,03) 

- T. angustifolia, корінь – Fe(2300) > Zn(30) > Cr(16) > Pb(14) > Cu(8,3) > 

Ni(7,7) > Co(0,22) > Cd(0,05) 

- 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 металів для інших досліджених водних рослин за кратністю до вмісту 
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кадмію наступні: 

F. antipyretica: Fe(12000) > Mn(880) > Zn(130) > Cu(80) > Cr(66) > Ni(51) > 

Pb(46) > Co(8) > Cd(1) 

- C. demersum: Fe (2900) > Mn(1400) > Zn(49) > Cu(80) > Cr(66) > Ni(51) > 

Pb(46) > Co(8) > Cd(1) 

- T. angustifolia: Mn (7200) > Fe (4800) > Zn(690) > Cu(150) > Cr(100) > 

Pb(93) > Ni(27) > Co(1,2) > Cd(1) 

- M. spicatum: Fe (1900) > Mn(1100) > Zn(23) > Cu(14) > Ni(6,2) >  Cr(5,8) > 

Pb(5,2) > Co(1,9) > Cd(1) 

Ряди вмісту побудовані для досліджених видів рослин свідчать про те, що 

залізо та марганець є макроелементами (вміст > 100 мг/кг), а інші метали 

мікроелементами. Для занурених ВВР характерний початок послідовності вмісту 

важких металів Fe > Mn > Zn. Порівняння рядів за кратністю до вмісту кадмію з 

відповідними рядами для абіотичних компонентів (табл. 4.1) вказує на 

надходження елементів до T. angustifolia з донних відкладів. 

 

4.1.2 Дослідження коефіцієнтів акумуляції важких металів ВВР 

р. Дунай 

Важливим чинником, що характеризує водні рослини є коефіцієнти 

акумуляції металів у них.  

Значення коефіцієнтів акумуляції для досліджених рослин розраховували 

порівняно зі значеннями вмісту металів у воді та донних відкладах, 

зафіксованими момент відбору проби рослин. Для побудови відповідних діаграм 

(рис. 4.5 – 4.12) використовували коефіцієнти акумуляції розраховані, як 

відношення масової частки важкого металу в пагоні ВВР до вмісту металу у 

відповідному компоненті абіотичного середовища. 

Порівняння вмісту металів у частинах рослини із вмістом їх у донних 

відкладах дозволяє оцінити здатність рослин до накопичення важких металів та 

поділити їх на групи за коефіцієнтом акумуляції. За коефіцієнтом акумуляції 

відносно вмісту важких металів в донних відкладах водні організми поділяються 
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на Ка(ДВ) > 2 – макроконцентратори, 2 > Ка(ДВ) > 1 – мікроконцентратори, Ка(ДВ) < 1 

– деконцентратори [110]. 

 

 

Рис. 4.5. Коефіцієнти акумуляції металів у пагоні ВВР виду P. pectinatus відносно 

вмісту металів в донних відкладах (горизонтальні лінії відповідають границі 

класів за коефіцієнтом акумуляції) 

 

За коефіцієнтами акумуляції металів у пагоні ВВР виду P. pectinatus (рис. 

4.9) проявляє себе по різному в залежності від металу та конкретних умов: як 

макроконцентратор кадмію, свинцю, кобальту, марганцю, мікроконцентратор 

марганцю, цинку, нікелю, хрому, свинцю або деконцентратор заліза, марганцю, 

цинку, міді, нікелю, хрому, свинцю, кобальту. Треба відмітити значну мінливість 

коефіцієнтів акумуляції цієї рослини в залежності від металу, що може бути 

зумовлено переважним надходженням металів у рослину з водного середовища 

(теж мінливого за вмістом металів), а не з донних відкладів, оскільки вміст 

металів у воді змінюється у більшому діапазоні.  

Коефіцієнти акумуляції металів в кореневій системі ВВР виду P. pectinatus 

наведено на рис. 4.6.  

Здатність до акумуляції кореневої системи ВВР виду P. pectinatus дозволяє 
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розглядати її (на відміну від пагонів): як макроконцентратор нікелю, хрому, 

свинцю; мікроконцентратор марганцю, хрому, свинцю, кадмію або 

деконцентратор заліза, марганцю, цинку, міді, нікелю, кобальту в залежності від 

конкретних умов. 

 

 

Рис. 4.6. Коефіцієнти акумуляції металів у кореневій системі ВВР виду 

P. pectinatus відносно вмісту металів в донних відкладах (горизонтальні лінії 

відповідають границі класів за коефіцієнтом акумуляції) 

 

Коефіцієнти акумуляції металів у пагоні ВВР виду P. perfoliatus 

представлено на рис. 4.7. Значення коефіцієнтів акумуляції металів у пагонах ВВР 

виду P. perfoliatus нижчі за відповідні у пагонах ВВР виду P. pectinatus. За 

коефіцієнтами акумуляції пагони ВВР виду P. perfoliatus у залежності від металу 

та конкретних умов можна розглядати, як: макроконцентратор кадмію; 

мікроконцентратор марганцю, хрому, кадмію; деконцентратора  заліза, цинку, 

міді, нікелю, хрому, свинцю, кобальту. 

Серед інших досліджених видів ВВР (рис. 4.8) деконцентратором усіх 

визначуваних металів виступає ВВР виду T. angustifolia.  

Макрофіти виду M. spicatum є деконцентраторами заліза, цинку, міді, 
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нікелю, хрому, свинцю, кобальту, мікроконцентраторами марганцю, та 

макрокоцентраторами кадмію.  

 

Рис. 4.7. Коефіцієнти акумуляції металів у пагоні ВВР виду P. perfoliatus відносно 

вмісту металів в донних відкладах (горизонтальні лінії відповідають границі 

класів за коефіцієнтом акумуляції) 

 

Рис. 4.8. Коефіцієнти акумуляції металів у водних рослинах відносно вмісту 

металів в донних відкладах (горизонтальні лінії відповідають границі класів за 

коефіцієнтом акумуляції) 

 

C. demersum накопичує метали в значних кількостях відносно вмісту 
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металів у водному середовищі та виступає макроконцентратором марганцю, 

цинку, хрому, свинцю, кадмію, мікроконцентратором цинку, міді, свинцю, 

нікелю, кобальту та деконцентратором заліза, міді, хрому, кобальту. Водяний мох 

F. antipyretica є деконцентратором заліза та кобальту, мікроконцентратором 

марганцю, цинку, нікелю і макроконцентратором міді, хрому, свинцю, кадмію. 

За коефіцієнтом акумуляції, розрахованим відносно вмісту металів у воді, 

водні організми поділяються на класи: макроконцентратори (Ка(в) > 15000; 

lg(Ка(в)) > 4,18 ), мікроконцентратори (10000 < Ка(в) < 15000; 4 < lg(Ка(в)) < 4,18) та 

деконцентратори (Ка(в) < 10000; lg(Ка(в)) < 4). 

Враховуючи, що для розрахунків коефіцієнтів акумуляції використані 

результати досліджень проб води відібраних у той же час, що і проби ВВР, розмах 

значень коефіцієнтів акумуляції може бути пов'язаний зі значним відхилом вмісту 

важких металів у воді в досліджуваний період порівняно з середніми за 

вегетаційний період досліджуваних ВВР. Коефіцієнти акумуляції для ВВР виду 

P. pectinatus за вмістом металів у пагоні представлено на рис. 4.9.  

 

Рис. 4.9. Коефіцієнти акумуляції металів (Ка) у пагоні ВВР виду P. pectinatus 

відносно валового вмісту металів у воді (горизонтальні лінії відповідають границі 

класів за коефіцієнтом акумуляції) 
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Представники досліджуваного виду занурених ВВР є деконцентраторами 

заліза, цинку, марганцю, міді, нікелю, кобальту, мікроконцентраторами  нікелю, 

марганцю, макроконцентраторами заліза, марганцю, хрому, свинцю, кобальту, 

кадмію. За вмістом металів у кореневій системі ця рослина може виступати 

(рис. 4.10) макроконцентратором та мікроконцентратором заліза, 

макроконцентратором марганцю, нікелю, хрому, деконцентратором – цинку та 

міді. Таким чином, ВВР виду P. pectinatus переважно є деконцентратором цинку 

та міді. 

 

 

Рис. 4.10 Коефіцієнти акумуляції металів (Ка) у кореневій системі ВВР виду 

P. pectinatus відносно валового вмісту металів воді (горизонтальні лінії 

відповідають границі класів за коефіцієнтом акумуляції) 

 

Значення коефіцієнтів акумуляції металів у пагонах ВВР виду P. perfoliatus 

нижчі на відміну від ВВР виду P. pectinatus. За коефіцієнтами акумуляції пагони 

ВВР виду P. perfoliatus у залежності від металу та конкретних умов можна 

розглядати, як: макроконцентратор марганцю, міді, свинцю, кадмію; 

мікроконцентратор заліза, марганцю, хрому, нікелю, кобальту; деконцентратора 

заліза, марганцю, цинку, міді, нікелю, хрому, свинцю, кобальту. Відповідні 
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графічні залежності представлено на рис. 4.11  

 

 

Рис. 4.11 Коефіцієнти акумуляції металів (Ка) у пагоні ВВР виду P. perfoliatus 

відносно валового вмісту металів воді (горизонтальні лінії відповідають границі 

класів за коефіцієнтом акумуляції)  

 

Коефіцієнти акумуляції металів, розраховані для інших досліджених ВВР, 

представлено на рис. 4.12 Деконцентраторами можуть виступати пагони та 

корені: T. angustifolia для заліза, міді, нікелю, кобальту, хрому; M. spicatum для 

заліза, міді, нікелю, хрому, свинцю, кобальту; C. demersum для заліза, міді, 

нікелю, F. antipyretica для нікелю, кобальту. Мікроконцентраторами можуть 

виступати: C. demersum для міді; F. antipyretica для заліза. 

Макроконцентраторами можуть виступати: C. demersum для заліза, марганцю, 

нікелю, хрому, свинцю, кадмію; F. antipyretica для марганцю, міді, хрому, 

свинцю, кадмію; M. spicatum для марганцю, кадмію.  

Враховуючи, що переважна частина спостережень вміст розчинених форм 

металів у воді була нижче за межу кількісного виявлення використовуваного 

методу дослідження, розраховано невелику кількість коефіцієнтів акумуляції. 

Таким чином, побудова залежносте в графічній формі є недоцільною.  
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Рис. 4.12 Коефіцієнти акумуляції металів (Ка) у пагоні ВВР та кореневій системі 

T. angustifolia відносно валового вмісту металів воді(горизонтальні лінії 

відповідають границі класів за коефіцієнтом акумуляції) 

 

Результати віднесення вищих водних рослин за коефіцієнтами акумуляції 

відносно вмісту розчинених форм металів у воді наведено в табл. 4.2.  

 

Табл. 4.2 Віднесення вищих водних рослин до класів за коефіцієнтами 

акумуляції металів у пагоні відносно вмісту розчинених форм у воді 

Вид рослин Клас за коефіцієнтом акумуляції; метали, для яких цей клас 

спостерігається 

деконцентратор мікроконцентратор макроконцентратор 

P. pectinatus Zn, Cu, Ni Cu, Cr Fe, Mn, Ni, Cr 

P. perfoliatus Fe,Cu,Ni,Cr,Co Mn, Fe, Cu Fe, Mn, Ni, Cr 

C. demersum Cu Ni Fe, Mn, Cu, Ni, Cr 

M. spicatum Cu, Cr Fe Cd, Co, Pb, Mn 

F. antipyretica Zn Co Fe, Mn, Ni, Cr, Pb, 

Cd 

T. angustifolia Zn, Cr, Co   
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Підсумовуючи результати аналізування коефіцієнтів акумуляції металів 

зануреними водними рослинами р. Дунай, треба відмітити, що останні 

накопичують метали в значних кількостях порівняно з вмістом розчинених форм 

у воді. 

Для розуміння особливостей розмаху значень коефіцієнтів акумуляції ВВР 

важких металів побудовано ряд металів за зменшенням їх токсичності для рослин 

за даними [6]: Cu > Cd > Ni > Pb > Zn > Cr > Mn. Таким чином, закономірно, що 

ВВР виступатимуть деконцентраторами міді у разі її високого вмісту, а для 

марганцю, навіть за умови високих значень його вмісту, деякі рослини будуть 

макроконцентраторами. Оскільки, значення коефіцієнтів акумуляції для цинку, 

кадмію, міді, свинцю, нікелю зменшуються зі збільшенням концентрації металу у 

воді [132], ймовірно, занурені ВВР будуть деконцентраторами тих металів, які 

мають токсичний вплив на них при високих концентраціях цих важких металів у 

воді. 

Таким чином, до забруднювачів водного середовища р. Дунай можна 

віднести майже всі досліджені важкі метали, а саме залізо, марганець, цинк, мідь, 

нікель, хром, свинець, кобальт, оскільки їх вміст демонструє стійке перевищення 

встановлених нормативних значень для вмісту металів у воді (розділ 3).  

Встановлено значущі кореляційні залежності (r>0,85, p<0,05) для вмісту 

металів у пагонах ВВР видів P. pectinatus та P. perfoliatus. Для кожного з цих 

видів ВВР за кутом нахилу відповідних градуювальних характеристик виду (3) 

отримано ряди металів відносно їх вмісту у воді.  

ОСВВР wkw =        (3) 

Де ВВРw  – масова частка металу в пагоні ВВР, мг/кг сух. маси, 

     ОСw  –вміст металу в воді, мг/дм3, або донних відкладах, мг/кг сух. маси, 

     k – коефіцієнт пропорційності. 

Для P. pectinatus ряд відносно валового вмісту металу у воді за значенням 

коефіцієнтів пропорційності має вигляд: Mn(18739) > Cr(13458) > Fe(7753) > 

Cu(4606) > Zn (1247); ряд відносно вмісту розчинених форм металу має вигляд: 

Mn(51145) > Fe(33670) > Cr(21619) > Cu(4592).  
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Для P. perfoliatus ряд відносно валового вмісту металу у воді за значенням 

коефіцієнтів пропорційності має вигляд: Mn(13579) > Fe(9471) > Cr(7358) > 

Cu(5933) > Ni (4226) > Zn (1399); ряд за вмістом розчинених форм металу має 

вигляд: Cr(9490) > Cu(5961) [134]. 

У підсумку треба відмітити, що використання коефіцієнтів акумуляції 

важких металів у ВВР потребує достатньої кількості спостережень вмісту 

відповідних важких металів у абіотичному середовищі, щоб забезпечити 

отримання достовірних значень. 

 

4.1.3 Біомоніторинг забруднення важкими металами масивів 

поверхневих вод з використанням ВВР 

Живі організми активно накопичують важкі метали, особливо, якщо 

отримують поживні речовини безпосередньо з водного середовища. Враховуючи 

значну мінливість вмісту важких металів у водних масивах, особливо на великих 

водних об'єктах, для оцінювання забруднення водного масиву важкими металами 

необхідно проводити систематичні спостереження, що є досить витратним і не 

гарантує виявлення короткотривалих перевищень нормативів якості води. 

Використання організмів-індикаторів у такому випадку дає більш дешеву й більш 

оперативну, хоча і менш точну,  інформацію щодо наявності забруднення 

важкими металами.  

Високий ступінь накопичення металів у занурених ВВР свідчить про значну 

сорбцію металів із водного середовища та може бути використаний для 

оцінювання забруднення водотоку важкими металами.  

Оцінка ефективності вікористання акумуляції важких металів у ВВР, як 

індикатора забруднення важкими металами водного середовища проведена у два 

етапи, спочатку проведено базові спостереження, під час яких досліджено 

загальні закономірності між вмістом важких металів у ВВР та вірогідним рівнем 

забруднення важкими металами водних об'єктів в яких відібрано ці проби. На 

другому етапі, за умови отримання задовільних результатів, проведено 

поглиблене вивчення особливостей акумуляції важких металів ВВР відібраними з 
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р. Дунай в межах України. 

Огляд літературних даних [113-121] показав, що дослідження акумуляції 

важких металів водними мохами дозволяє оцінити забруднення важкими 

металами вод у яких ростуть водні мохи. 

Опис проведених досліджень з біомоніторингу забруднення хромом, міддю, 

кадмієм та свинцем водного об’єкту де було виявлено водні мохоподібні наведено 

в розділі 2.4.5. Дослідження вмісту металів у воді з якої відібрано проби 

F. antipyretica показало, що вміст важких металів у ній нижче межі виявлення 

методу та становить хром – менше 1 мкг/дм3, мідь – менше 2 мкг/дм3, кадмій – 

менше 0,2 мкг/дм3, свинець – менше 5 мкг/дм3 [122].  

Ділянка водотоку на якій досліджувало акумуляцію важких металів мохом 

F. antipyretica достатньо віддалена від можливих джерел забруднення важкими 

металами. На початку ділянки (~30 м вище точки відбору MV0/1 ) є вихід 

підземних вод, які можуть бути джерелом надходження важких металів. Також 

під час огляду водотоку враховано можливість стоку вод з прилеглої територій, 

виявлено, що вірогідним є потрапляння переважної частини поверхневого стоку 

через початок ділянки. Далі вода по ділянці тече під нахилом ~5-15 ° (MV0/2-3), 

потім течія уповілюється і виходить на рівну ділянку (MV0/4-5) та течія води 

перестає спостерігатися. 

Враховуючи, характеристики досліджуваного водотоку можливо 

припустити наступний розподіл вмісту металів у пробах F. antipyretica, а саме 

характеристики вмісту металів будуть відповідати наступному ряду – MV0/1 > 

MV0/2 > MV0/3 > MV0/4 = MV0/5. 

Отримані результати дослідження вмісту важких металів у відібраних 

пробах F. antipyretica на водотоці поблизу Муромського водосховища наведено 

на рис. 4.13. Встановлено наступні характеристики вмісту металів у пробах 

MV0/1(Cr – 25 мг/кг, Cu – 7 мг/кг, Cd– 0,2 мг/кг, Pb – 2,1 мг/кг) > MV0/2 (Cr – 22 

мг/кг, Cu – 3,8 мг/кг, Cd – 0,1 мг/кг, Pb–1,1 мг/кг) > MV0/3 (Cr – 17 мкг/кг, Cu – 

менше 1 мкг/кг, Cd – менше 0,1 мкг/кг, Pb – 1,1 мкг/кг) < MV0/4 (Cr – 19 мг/кг, Cu 

– 2,5 мг/кг, Cd – менше 0,1 мкг/кг, Pb – 1,1 мкг/кг) = MV0/5 (Cr – 15 мг/кг, Cu – 2,5 
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мкг/кг, Cd – менше 0,1 мкг/кг, Pb – 1,1 мкг/кг). Треба відмітити, що теоретичні 

припущення, щодо вмісту металів у водотоці співпадають з отриманими 

практичними даними, при цьому більший вміст металів у точках MV0/4 та MV0/5 

порівняно з MV0/3 може бути зумовлений надходженням важких металів з 

донних відкладів.  

Біомоніторинг важких металів за допомогою водного моху фонтіналісу 

F. antipyretica дещо обмежено, оскільки цей вид зострічається досить рідко 

порівняно з іншими більш розповсюдженими зануреними ВВР.  

 

 

Рис. 4.13. Вміст металів у F. antipyretica, відібраному на водотоці 

Муромського водосховища  

 

Проведено дослідження проб водного моху F. antipyretica відібраних з 

водойми-охолоджувача Бурштинській ТЕС з іншими, відібраними на цьому 

водному об'єкті видами занурених ВВР (рис. 4.14) [87]. Порівняння вмісту металів 

у ВВР показує, що максимальні значення спостерігаються для F. antipyretica, V. 

spiralis. Розраховані  значення коефіцієнтів акумуляції важких металів у ВВР 

відносно вмісту важких металів у воді водойми-охолоджувача Бурштинської ТЕС 

для хрому, міді, цинку коливаються в залежності від виду рослин від декількох 

сотень до десяти тисяч, що свідчить про те, що ВВР в залежності від виду 

акумулюють важкі метали у значних кількостях. Таким чином, дослідження 
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вмісту важких металів у занурених ВВР дозволяє оцінити вміст важких металів у 

воді у тих випадках коли чутливості аналітичного методу недостатньо. 

Оцінку характеристик забруднення важкими металами досліджуваних 

водних об'єктів проведено шляхом порівняння вмісту важких металів у відібраних 

пробах рослин. 
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Рис. 4.14. Вміст важких металів у ВВР відібраних з водойми-охолоджувача 

Бурштинській ТЕС. 

 

Порівняння вмісту металів у F. antipyretica по пунктах на р. Дунай та 

Бурштинській ТЕС вказує на зменшення накопичення більшості металів у 

водному мосі в ряду пунктів: 7 (рукав Старостамбульський, 11 км) > BT2 

(водойма-охолоджувач Бурштинської ТЕС) > MV0/1 (гідротехнічні споруди 

поблизу Муромського водосховища), при цьому в пункті ВТ2 спостерігається 

більший вміст марганцю та цинку (рис. 4.15). 

ВВР виду C. demersum є широко розповсюдженими в досліджуваних водних 

об'єктах, тому відбір проб цього зануреного ВВР проведено в багатьох пунктах 

спостережень.  
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Рис. 4.15 Вміст важких металів у водному мосі F. antipyretica. 

 

На рис. 4.16 представлено результати вимірювання вмісту важких металів 

(Fe, Mn, Cu, Ni, Cr, Cо, Pb, Cd) у тканинах ВВР виду C. demersum за пунктами 

спостереження, в яких було відібрано проби цього макрофіту.  

 

 

Рис. 4.16 Масова частка металів(w, мг/кг) у ВВР виду C. demersum 

 

Пункти спостереження, в яких було відібрано проби C. demersum, 

відносяться до водних екосистем двох різних типів, а саме: водотоку та водойми. 
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Водотічними пунктами спостережень є пункти 7 і 10 на р. Дунай та пункт Zm1 на  

р. Сіверський Донець; пунктами спостережень на водоймах (озерах і 

водосховищах) є пункти MV1 (Муромське водосховище, Харківська обл.), Zm2 

(урочище Сухий лиман, Харківська обл.), Zm6 (озеро Личеве, Харківська обл.), 

Zm4 (озері Чайка, Харківська обл.), DL1 (озера Ялпуг, Одеська обл.), ВТ2 

(водойма - охолоджувач Бурштинської ТЕС, Івано-Франківська обл.). 

Порівняння вмісту металів у пробах ВВР виду C. demersum, відібраних у 

пунктах спостережень на водотоках, демонструє більше накопичення марганцю, 

нікелю, кадмію, свинцю, кобальту рослинами з р. Сіверський Донець порівняно з 

рослинами з р. Дунай у пунктах 7 і 10. Треба відмітити, що високий вміст кадмію 

у воді в момент відбору проб ВВР у воді р. Сіверський Донець був нижчим за 

0,2 мкг/дм3. Подальші дослідження вмісту важких металів у воді р. Сіверський 

Донець [135] виявили вміст кадмію у воді р. Сіверський Донець на рівні 

2,6 мкг/дм3 на ділянці вище за течією у 2019 році. 

Більший вміст міді в C. demersum відібраному з водойми-охолоджувача 

Бурштинській ТЕС відповідає більшому вмісту міді у воді, а саме під час відбору 

проб рослин валовий вміст металів у воді становив 2,9 мкг/дм3 – 7 (рукав 

Старостамбульський, 11 км), 3,4 мкг/дм3 – 10 (рукав Очаківський 6 км), 

7,2 мкг/дм3 – ВТ2 (водойма - охолоджувач Бурштинської ТЕС). 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що занурені ВВР 

вірогідно накопичують важкі метали пропорційно до вмісту важких металів у 

воді. Отримані результати дозволяють зазначити, що дослідження вмісту важких 

металів у занурених ВВР допоможе детальніше оцінити забруднення водного 

середовища важкими металами. 

 

4.2 Використання гіллястовусих ракоподібних для оцінювання 

забруднення води важкими метали  

Гіллястовусі ракоподібні є перспективним об'єктом дослідження акумуляції 

важких металів оскільки мають невеликі розміри, достатньо швидко реагують на 

збільшення вмісту важких металів у воді та входять до трофічних ланцюгів 
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водних екосистем, що дозволяє проводити дослідження закономірностей 

акумуляції важких металів та впливу забруднення водного середовища важкими 

металами на водні екосистеми. 

В дисертаційному дослідженні запропоновано методологію проведення 

активного моніторингу (2.4.4). Спочатку проводили дослідження накопичення 

металів гіллястовусими ракоподібними в лабораторних умовах. Експеримент 

проводять шляхом приготування модельних розчинів на основі води з 

ракоподібними взятої з ємності для розведення досліджуваних гідробіонтів з 

подальшим додаванням відповідної аліквоти стандартного розчину важкого 

металу. На основі отриманих експериментальних даних будують залежності 

вмісту металу в тканинах біоіндикатора від вмісту металу в воді, вибирають на 

побудованих закономірностях ділянки, які можна використовувати для 

калібрування. Дослідження забруднення водного об'єкту важкими металами з 

використанням активного біомоніторингу проводять шляхом внесення обраних 

організмів - біоіндикаторів в досліджуваний масив поверхневих вод з 

використанням відповідних технічних засобів та подальшим дослідженням 

акумуляції важких металів. 

Для перевірки запропонованої методології вибрали гіллястовусих 

ракоподібних роду Chydorus sp. Перший етап досліджень проведено в 

лабораторних умовах на модельних розчинах відомої концентрації кадмію, 

результати проведених досліджень опубліковані в [86, 112]. На рис. 4.17 наведено 

встановлену залежність вмісту кадмію в гіллястовусому ракоподібному від вмісту 

кадмію в модельних розчинах.  

Як видно з рис. 4.17 ця залежність має нелінійний характер, зі збільшенням 

масової концентрації кадмію у модельному розчині спостерігається відхилення 

від лінійності з подальшим виходом на плато. Вид залежності, ймовірно, 

зумовлено токсичною дією кадмію на гіллястовусих ракоподібних (вибраних у 

якості біоіндикатора), що призводить до порушення процесів метаболізму та 

засвоєння кадмію і, як наслідок, до зниження накопичення кадмію організмом. За 

межами зони лінійності встановленої залежності спостерігається значний розкид 
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величин вмісту кадмію у гіллястовусих ракоподібних, вірогідно зумовлений 

індивідуальними особливостями кожного з досліджуваних ракоподібних.  

В ході дослідження фіксували зниження масової частки кадмію в 

модельному розчині після 72 годин експозиції, воно було більше 45 % у розчинах 

із вмістом кадмію 0,2, 0,5, 2,0 мкг/дм3 та менше 10 % в розчинах з вмістом кадмію 

1, 5, 10 мкг/дм3. Таким чином, встановити чітку закономірність видалення кадмію 

з розчину не можливо. Відсутність значних змін вмісту кадмію в модельних 

розчинах з вмістом 5, 10 мкг/дм3 свідчить про збереження концентрації іонів 

кадмію в воді протягом досліджуваного періоду в умовах рH = 8,1-8,3.  

 

 

Рис. 4.17. Акумуляція кадмію гіллястовусими ракоподібними в модельних 

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

2008/105/EC [59]) 

 

Лінійна ділянка встановленої залежності (рис. 4.17) охоплює значення 

вмісту кадмію від 0 до 1 мкг/дмз, кінець діапазону лінійності фактично співпадає 

зі значенням стандарту якості довкілля для максимального річного значення 

(MAC-EQS) за [11, 59], а значення AA-EQS знаходяться в першій третині 

діапазону. Значення нормативу ГДКр-г знаходиться за межами діапазону 
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лінійності [86]. Це свідчить про незадовільність нормативу ГДКр-г  при його 

використання для оцінки допустимих рівнів вмісту кадмію у воді. 

Таким чином, лінійний діапазон для досліджуваних гіллястовусих 

ракоподібних знаходиться в межах екологічних нормативів та може бути 

використаний для визначення вмісту кадмію воді на рівні нижчому від межі 

кількісного визначення методу ЕТ-ААС.  

Встановлену залежність вмісту свинцю у гіллястовусих ракоподібних від 

масової концентрації цього металу у воді модельного розчину представлено на 

рис. 4.18.  

 

 

Рис. 4.18. Акумуляція свинцю гіллястовусими ракоподібними роду 

Chydorus sp. в модельних умовах 

 

На відміну від кадмію для свинцю спостерігаються два лінійні піддіапазони, 

від 5 до 50 мкг/дмз та від 100 до 300 мкг/дмз. Цей факт, можливо, пов’язаний із 

різними формами міграції свинцю в досліджуваній системі.  

Зв'язування розчинених форм свинцю в модельному розчині 

підтверджується результатами дослідження залишкових кількостей свинцю в 

модельних розчинах, більше 80 % металу видаляється з розчину протягом 

72 годин. На рис. 4.19 наведено залежність вмісту розчинених форм свинцю в 

модельних розчинах після 72 годин експозиції від вмісту свинцю на початку 
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експерименту. Таким чином, під час досліджень впливу важких металів на 

гідробіонтів необхідно враховувати ступінь видалення металу з водного 

середовища. 

 

Рис. 4.19. Зміна масових концентрацій свинцю в модельних розчинах після 

72 годин 

 

Для проведення подальших спостережень обрано лінійний піддіапазон від 5 

до 50 мкг/дмз, оскільки значення EQS знаходяться в його межах. Співвідношення 

нормативних значень вмісту свинцю з лінійним піддіапазоном 5 до 50 мкг/дмз та 

відповідна залежность вмісту свинцю в гіллястовусих ракоподібних від  

початкового вмісту свинцю в воді наведено на рис. 4.20. Стандарти якості 

довкілля, прийняті в ЄС, знаходяться в діапазоні низьких концентрацій. На 

рис. 4.21 представлена закономірність вмісту свинцю у гіллястовусих 

ракоподібних відносно кінцевої концентрації свинцю у розчині. Отримані 

результати для залежності акумуляції гіллястовусим ракоподібними свинцю 

відносно його вмісту у воді подібні до тих, що спостерігаються за кадмієм. 

Виявлено, що норматив ГДКр-г для вмісту свинцю у воді не відповідає умовам 

допустимого впливу на водні екосистем, а стандарт якості довкілля MAC-EQS 

знаходиться в кінці діапазону лінійності. 
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Рис. 4.20. Акумуляція свинцю гіллястовусими ракоподібними роду 

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

 

 

Рис. 4.21. Акумуляція свинцю гіллястовусими ракоподібними роду 

Chydorus sp. в модельних умовах, порівняння з нормативними значеннями. (AA-

EQS та MAC-EQS – стандарти якості довкілля за Директивою 2008/105/EC [59], 

AA-EQS* відповідає середньорічним значенням вмісту біодоступного свинцю за 

[11], 98/83/EC – норматив вмісту свинцю за Директивою 98/83/ЕС про якість води 

для споживання людиною [137]) 
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Загалом, отримані закономірності свідчать, що розроблену методику на 

гіллястовусих ракоподібних можна використовувати для встановлення стандартів 

якості довкілля для важких металів. Значення відповідних стандартів якості 

довкілля можливо визначати наступним, чином AA-EQS не перевищує значення 

середини визначеного діапазону лінійності, MAC-EQS – кінець діапазону 

лінійності. Під час таких досліджень пропонується використовувати діапазон 

концентрацій важких металів у воді в межах від 0,1 до 10 ГДКк-п встановленого за 

токсичною дією важкого металу.  

Оцінювання залежностей накопичення металів гіллястовусими 

ракоподібними дозволило виділити на них діапазони лінійності та побудувати 

відповідні калібрувальні залежності для кількісного визначення вмісту свинцю і 

кадмію у воді. Для побудови залежності вміст металу в гіллястовусому 

ракоподібному необхідно зкориговувати на "холосте" значення (від вмісту металу 

в гіллястовусому ракоподібному віднімати значення вмісту кадмію в 

ракоподібних "холостого" досліду, а саме таких, що утримувались у воді без 

досліджуваного металу). Для свинцю "холосте" значення було менше межі 

кількісного визначення і для побудови калібрувальної залежності не 

враховувалось. Характеристики отриманих залежностей представлено в табл. 4.3 

та рис. 4.17, 4.20.  

Статистичне оцінювання закономірності для свинцю, що використовувалась 

в розрахунках в роботі [85], показала, що вільний член залежності 

27,48 -16,77 PbPb  С = m  не значущий, тому подальші розрахунки проведено за 

рівнянням в табл. 4.3. Встановлені залежності для вмісту металів з високою 

вірогідністю є значущими. Встановлені залежності можливо використовувати для 

подальшого активного біомоніторингу можливо визначати вміст металів у 

досліджуваній воді. 

Активний біомоніторинг проведено на р. Дунай в пункті № 5 ( м. Вилкове). 

Опис робіт із активного біомоніторингу наведено в 2.4.4. Порівняння отриманих 

значень для води р. Дунай в пункті спостереження № 5 ( м. Вилкове) з 

нормативами якості довкілля EQS свідчить про відсутність забруднення води 
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свинцем та кадмієм у цьому пункті в досліджуваний період. 

 

Таблиця 4.3. Характеристики лінійних калібрувальних залежностей 

акумуляції свинцю та кадмію у гіллястовусих ракоподібних роду Chydorus sp. (m) 

від масової концентрації (с) цих металів у воді. 

Метал Закономірність р-value 

Діапазон,  

ракоподібні,пг  

(вода, мкг/дм3) 

Межа визначення 

в ракоподібних, 

пг 

Кадмій m(Cd)=55,77 × c(Cd) 5,64·10-6 
Від 10 до 68  

(від 0 до 1) 
4,0 

Свинець m(Pb)=13,65× c(Pb) 5,92·10-6 
Від 50 до 645  

(від 5 до 50)  
50 

 

Результати активного біомоніторингу представлено на рис. 4.22 і в таблиці 

4.4. Отримані результати демонструють великий розмах вмісту металів у 

ракоподібних при цьому отримані значення досить близькі до реальних 

концентрацій металів у воді р. Дунай.  

У підсумку треба відмітити, що проведені дослідження гіллястовусих 

ракоподібних дозволили, як оцінити спроможність гідробіонтів до акумуляції 

важких металів пропорційно їх вмісту, так і застосувати отримані закономірності 

для визначення вмісту важких металів у воді.  

Треба відзначити, що проведене дослідження коефіцієнтів акумуляції 

кадмію гіллястовусими ракоподібними порівняно з їх вмістом у модельному 

розчині свідчить про те, що зі збільшенням вмісту кадмію у воді коефіцієнти 

акумуляції зменшуються [86]. Також дослідження показало, що коефіцієнти 

акумуляції кадмію у гіллястовусих ракоподібних можуть сягати значень 220 000 

[85], а для акумуляції свинцю спостерігалося максимальне значення коефіцієнту 

акумуляції відносно початкового вмісту у воді – 17 000. 
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Рис. 4.22. Валовий вміст кадмію та свинцю у воді р. Дунай визначений 

метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною атомізацією 

[95] та за результатами біомоніторингу з використання гіллястовусих 

ракоподібних. 

 

Таблиця 4.4 Вміст свинцю і кадмію у гіллястовусих ракоподібних під час 

біомоніторингу води р. Дунай 

Вміст металу Кадмій Свинець 

Середній вміст у використовуваних гіллястовусих 

ракоподібних роду Chydorus sp., пг 
менше 4,0 менше 50 

Середній вміст у гіллястовусих ракоподібних роду 

Chydorus sp. після проведення активного 

біомоніторингу, пг 

5±5 130±40 

 

4.3 Рекомендації, щодо проведення біомоніторингу важких металів у 

водних екосистемах 

Вимірювання вмісту важких металів у тканинах ВВР є відносно простим 

хіміко-аналітичним завданням. Високий вміст металів у тканинах рослин дозволяє 

використовувати для таких досліджень методи що мають меншу аналітичну 

чутливість, зокрема атомно-абсорбційної спектрометрії з полуменевою 
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атомізацією, використаної в роботі, достатньо для визначення вмісту заліза, 

марганцю, цинку, міді, хрому, нікелю, хрому, свинцю, кадмію в пробах із 

водотоків з великою кількістю (добутком витрати на концентрацію) важких 

металів у воді.  

Для отримання достовірних результатів вмісту важких металів у ВВР 

відібраних з масиву поверхневих вод необхідно забезпечити репрезентативність 

та гомогенність відібраної проби. Репрезентативність відбору досягається  

відбором точкових проб, які охоплюють досліджувану ділянку (розділ 2 рис. 2.2), 

гомогенізація – шляхом ретельного подрібнення та перемішування проби. 

Ряди за вмістом важких металів у випадку ВВР також є ефективними коли 

розмірі вибірки даних не дозволяє застосовувати інші методи, наприклад 

кореляційний аналіз. При оцінці таких рядів треба враховувати, що ВВР 

накопичують важкі метали як в залежності від їх вмісту в навколишньому 

середовищі, так і від їх біологічної ролі. Результати спостережень представлених 

у дисертаційній роботі показують, що занурені ВВР не можуть бути використані 

для оцінки забруднення хромом досліджуваних масивів поверхневих вод. 

Оцінювання забруднення водотоку за коефіцієнтами акумуляції металів у 

біоті показало, що зниження коефіцієнту акумуляції пов'язано із появою 

токсичного впливу важкого металу на живий організм [85, 137] у зв'язку з 

порушенням біологічних процесів. Виходячи з цього використання коефіцієнтів 

акумуляції для оцінювання забруднення металами водних екосистем можливо 

лише у випадках біоти, відібраної з однієї екосистеми та достатньої кількості 

досліджень компонентів абіотичного середовища. Треба враховувати, що у 

випадку забруднених ділянок спостерігаються значно нижчі коефіцієнти 

акумуляції. Таким чином, використання коефіцієнтів акумуляції ВВР для оцінки 

забруднення важкими металами масивів поверхневих вод недоцільно. 

За отриманими результатами перспективним видом-індикатором є 

C. demersum. Занурені ВВР краще накопичують важкі метали.  

Проводити оцінку забруднення масивів поверхневих вод можливо шляхом 

порівняння вмісту важких металів у занурених ВВР досліджуваних водних 
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об'єктів з результатами дослідження відповідних видів ВВР української частини 

дельти р. Дунай, представленими в цій роботі. Необхідний рівень оцінки таким 

способом забезпечується більшим навантаженням на ВВР р. Дунай в межах 

України за рахунок високого вмісту важких металів у водному середовищі та 

витратами води, які значно перевищують характеристики типових масивів 

поверхневих вод України. 

Дослідження вмісту металів у занурених ВВР для оцінки забруднення 

водного середовища, може бути використано під час дослідницького моніторингу 

забруднення водного середовища важкими металами для попереднього 

визначення пріоритетних для контролю важких металів. Алгоритм проведення 

таких досліджень представлено на рис. 4.23. 

 

 

Рис. 4.23. Алгоритм проведення пасивного біомоніторингу забруднення 

важкими металами масивів поверхневих вод з використанням занурених ВВР. 

 

Проведення досліджень акумуляції важких металів ВВР краще проводити 

наприкінці літа – на початку осені, у пік вегетації ВВР. 

Дослідження акумуляції важких металів планктонними організмами в 

лабораторних умовах є відносно швидким і дозволяє розробляти нормативи 

вмісту металів у воді.  

Постановка задач дослідження 

Вибір місць відбирання проб та видів 
занурених ВВР  

Відбирання репрезентативних проб, 
транспортування, пробопідготовка та  
вимірювання вмісту важких металів 

Порівняння із вмістом важких металів у 
відповідних видах занурених ВВР дельти  

р. Дунай в межах України 
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Треба враховувати, що модельні умови повинні бути близькими до 

реальних за гідрохімічними та гідробіологічними характеристиками 

(гідробіологічні характеристики особливо важливі у випадку, коли найбільш 

вразливою ланкою є мікроорганізми, якими живляться гіллястовусі ракоподібні). 

Необхідно контролювати вміст металу в кінці модельного експерименту для 

врахування можливих ефектів від сорбції та седиментації металу. Максимальному 

допустимому рівню вмісту металу відповідає кінцеве значення лінійного 

діапазону залежності вмісту металу в гіллястовусих ракоподібних від його вмісту 

у воді, середньорічне значення знаходиться всередині лінійного діапазону. Цей 

метод активного біомоніторингу пропонується для фонового моніторингу. 

Попередня пробопідготовка гіллястовусих ракоподібних може суттєво 

розширити діапазон застосування методу, але ускладнить процес аналізу. 

Врахування рекомендацій щодо проведення активного біомоніторингу, 

викладених в керівництвах [57, 58], може суттєво покращити точність 

отримуваних даних. Зокрема, розрахунок замість абсолютних значень відносних 

до маси або довжини ракоподібного концентрацій.  

Алгоритм проведення біомоніторингу з використанням гіллястовусих 

ракоподібних представлено на рис. 4.24, він враховує усі стадії дослідження 

представленого в дисертаційній роботі. Проведення активного біомоніторингу в 

цей спосіб дозволяє отримувати інформацію про біодоступність важких металів 

для гіллястовусих ракоподібних, які є важливим елементом у трофічних ланцюгах 

водних екосистем. За рахунок зміни часу протягом якого гіллястовусі ракоподібні 

знаходяться у досліджуваній воді можливо проводити опосереднення вмісту 

металу за цей період.  

Пасивний біомоніторинг з використання ВВР можу бути застосованим під 

час екологічного моніторингу, зокрема шляхом порівняння характеристик 

акумуляції важких металів ВВР досліджуваної водної екосистеми зі значеннями 

отриманими в даній роботі можливо визначити важкі метали дослідження вмісту 

яких у масиві поверхневих вод є пріоритетним. 
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Рис. 4.24. Алгоритм проведення активного біомоніторингу забруднення 

важкими металами масивів поверхневих вод з використанням гіллястовусих 

ракоподібних за пунктом 2.4.4. 

 

Активний біомоніторинг може застосовуватись для визначення допустимих 

рівнів вмісту важких металів у масивах поверхневих вод та визначення 

біодоступних кількостей важких металів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Встановлено, що накопичення важких металів у пагонах занурених ВВР 

зумовлено вмістом розчинених форм важких металів у воді. В той час, як вміст 

важких металів у пагонах T. angustifolia вірогідно формується в залежності від 

1. Визначення вимірювальних можливостей аналітичного обладнання, 

його калібрування, оцінка межі визначення, робочого діапазону 

4. Дослідження акумуляції важкого металу гіллястовусим 

ракоподібними у модельних (лабораторних) умовах 

5. Побудова залежностей, визначення лінійних діапазонів 

2. Вибір видів гіллястовусих ракоподібних, стійких до умов 

досліджуваного масиву поверхневих вод 

3. Створення тестової популяції гіллястовусих ракоподібних за умов 

мінімального надходження визначуваного важкого металу 

6. Транспортування та внесення організмів до досліджуваного масиву 

поверхневих вод 

7. Визначення вмісту важкого металу в гіллятовусих ракоподібних з 

подальшим визначенням вмісту металу у воді за встановленими на 

етапі 5 залежностями. У випадку коли вміст металу в гіллястовусому 

ракоподібному виходить за межі лінійного діапазону приймається 

рішення про невідповідністья якості води за досліджуваним 

показником. 
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вмісту металів у донних відкладах 

2. Найбільший вміст важких металів виявлено в пагонах ВВР C. demersum, 

F. antipyretica. 

3. Визначено подібність результатів оцінювання забруднення води р. Дунай 

за коефіцієнтами акумуляції важких металів ВВР і результатами визначення їх 

вмісту хіміко-аналітичними методами.  

4. ВВР можуть бути використані для пасивного біомоніторингу забруднення 

водного середовища під час дослідницького моніторингу. 

5. Гіллястовусі ракоподібні є унікальним біоіндикатором важких металів, 

використання якого дозволяє визначати вміст металів у досліджуваному водному 

середовищі і проводити активний біомоніторинг. 

6. За результатами досліджень накопичення свинцю та кадмію 

гіллястовусими ракоподібними роду Chydorus sp. встановлено невідповідність 

значень нормативів ГДКр-г для цих важких металів умовам допустимого впливу на 

водні екосистеми вмісту свинцю та кадмію у воді. 

7. Використання запропонованих методів біомоніторингу, може підвищити 

якість отриманих даних під час дослідницького моніторингу водних об'єктів.  
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ВИСНОВКИ 

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. 

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 
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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. 
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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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ДОДАТОК А 

База даних результатів досліджень вмісту металів у воді, донних відкладах, ВВР 

на цифровому носії 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD диск з базою даних результатів спостережень 

 у форматі CSV 
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ДОДАТОК Б 

Характеристики вмісту металів у воді р. Дунай в межах України 

 



 

 

Табл. Б.1. Вміст заліза, марганцю, цинку, міді, нікелю у воді р. Дунай в межах України за результатами власних 

спостережень 

Ділянка 
Fe Mn Zn Ni Cu 

мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. 

Валовий вміст, мкг/дм3 

р. Дунай 230 778 1700 18 63,3 210 < 5 36,3 90 1,9 7,38 13 1,2 5,17 8,2 

рукав 

Кілійський 
210 1084 6400 20 93,5 580 < 5 23,9 82 2,9 7,06 38 2 5,38 15 

Кілійска 

дельта 
220 800 2900 17 79,3 700 < 5 21,2 140 1,9 5,69 42 1,2 4,76 21 

Розчинені форми, мкг/дм3 

р. Дунай < 50 125 220 19 23,7 32 < 5 7,3 12 1,1 3,13 5,4 < 1 3,6 7,6 

рукав 

Кілійський 
< 50 232 600 14 22,8 34 < 5 9,1 20 1,7 2,61 4,2 1 3,51 10 

Кілійска 

дельта 
< 50 178 790 11 19,5 54 < 5 8,1 28 0,56 2,44 5 < 1 2,86 7,1 

Нормативи вмісту металу у воді мкг/дм3 
ГДК к-пб 300 100 1000 100 1000 
ГДК р-г 50 10 10 10 5 

TNMN (В) – – 100 50 20 
TNMN (Р) – – 5 1 2 
MAC-EQS – – – 34 – 

AA-EQS – – – 20 – 
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Табл. Б.2. Вміст хрому, свинцю, кобальту, кадмію, ртуті у воді р. Дунай в межах України за результатами власних 

спостережень 

Ділянка 
Cr Pb Co Cd Hg 

мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. мін. середнє макс. 

Валовий вміст, мкг/дм3 

р. Дунай 1,9 4,52 11 0,52 1,24 2,2 0,12 1,15 3,4 0,012 0,0502 0,091 < 0,01 0,0225 0,04 

рукав 

Кілійський 
1,3 4,13 15 0,12 2,19 6 0,2 1,25 5,8 0,015 0,0771 0,4 < 0,01 0,0638 0,26 

Кілійска 

дельта 
1,1 4 18 0,22 1,77 13 0,2 2,37 32 0,018 0,0523 0,2 < 0,01 0,05 0,26 

Розчинені форми, мкг/дм3 

р. Дунай 1 1,95 4 < 0,2 0,943 0,92 < 0,05 0,23 0,36 < 0,004 0,038 0,081 н.в.* н.в. н.в. 

рукав 

Кілійський 
0,74 1,54 5,3 < 0,2 0,979 1,3 < 0,05 0,32 1,1 < 0,004 0,0285 0,083 н.в. н.в. н.в. 

Кілійска 

дельта 
0,68 1,27 3,3 < 0,2 0,987 2,5 < 0,05 0,36 0,79 < 0,004 0,0228 0,097 н.в. н.в. н.в. 

Нормативи вмісту металу у воді мкг/дм3 
ГДК к-пб – 30 100 1 0,5 
ГДК р-г – 100 10 5 0,01 

TNMN (В) 50 5 – 1 0,1 
TNMN (Р) 2 1 – 0,1 0,1 
MAC-EQS – 7,2 – 1,5 0,05 
AA-EQS – 14 – 0,25 0,07 

*н.в. – не вимірювалось. 
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ДОДАТОК В 

Результати кореляційного аналізу вмісту металів у донних відкладах  

 

Отримані результати кореляційного аналізу представлені у вигляді таблиці: 

по діагоналі розташовані досліджувані метали; у правому верхньому куті 

отримані лінійні закономірності в дужках наведено коефіцієнти кореляції; у лівій 

нижній половині наведено графічні закономірності з нанесеними результатами 

спостережень та лінійними закономірностями. Побудовані закономірності для пар 

елементів розташовані на перетині відповідних вертикальних та горизонтальних 

осей. На графічних залежностях по осі х розташовані результати спостереження 

для вмісту металу, розташованого згори, по осі у для вмісту металу, 

розташованого справа. Для рівнянь х відповідає вмісту металу розташованого 

знизу, у – вмісту металу розташованого зліва. 
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Рис. Б.1 Пояснення для пошуку відповідних результатів кореляційного 

аналізу.
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