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ДОННІ ВІДКЛАДЕННЯ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ
ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ В УМОВАХ
ХРОНІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ_______________________________

У статті наводяться дані щодо забруднення донних відкладень південної частини 
Хаджибейського лиману важкими металами, що ранжовані на класи якості відповідно до 
Водної рамкової директиви ЄС. За даними хімічного аналізу і біотестування водних екстрактів 
донних відкладень, з використанням як тест-об’єкту молоді Татпосеркаїиз ріаіуигиз Раскагб, 
було встановлено, що донні відкладення у зоні впливу стічних вод СБО «Північна» відповідає 
класу 3 «задовільно». Класу 5 «дуже погано» були віднесені донні відкладення, що були 
відібрані у районі с. Холодна Балка, куди надходять зливові і талі води з великої водозбірної площі.
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Хаджибейський лиман утворився шляхом затоплення долини річки Малий Куяльник під час 
трансгресії моря у голоцені [3]. В останні роки, незважаючи на кліматичні зміни, рівень води у 
лимані не понизився через регулярний скид стічних вод зі станції біологічної очистки м. Одеси 
(СБО “Північна”) обсягом 150 тис. м3 на добу. Крім того, стічні води СБО “Північна” є 
основним береговими антропогенним джерелом забруднення вод Одеського морського регіону 
та Хаджибейського лиману [4]. Між тим Хаджибейський лиман використовується в цілях 
рибного господарства та рекреації.

Донні відкладення традиційно використовуються як індикатори інтенсивності та 
масштабів техногенного забруднення водних екосистем, бо є найбільш забрудненим 
компонентом водних екосистем, саме вони акумулюють всі види забруднюючих речовин, що 
надходять з річним стоком чи атмосферними опадами.

У список А (перелік забруднюючих речовин, що нормуються при скиданні стічних вод) 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1100, з метою забезпечення екологічної безпеки 
водних екосистем, входить показник “рівень токсичності води”, який визначається 
біотестуванням [2]. Біотестування є обов’язковим інструментом при проведенні оцінки 
токсичності донних відкладень, які інтегрально характеризують інтенсивність та масштаби 
техногенного забруднення водних екосистем.
Матеріал і методи досліджень
Донні відкладення у південній частині Хаджибейського лиману відбирали 2016 р. за 
допомогою дночерпака об'ємом 0,025 м3 ручним способом з борта човна. Вимірювання 
валового вмісту важких металів у пробах донних відкладень визначали атомно-абсорційним 
методом.
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Індекс забруднення донних відкладень визначали як суму часток Таг§еІ уаіие (ТУ,) [7] 
кожного металу на кожній станції:

_________________________________ ГІДРОБІОЛОГІЯ_________________________________

ІРьх -  індекс забруднення донних відкладень; С, -  концентрація кожного з 9 важких 
металів, відповідно до європейських критеріїв якості донних відкладень ТУ,: Ах (29), Ссі (0,8), 
Н§ (0,3), РЬ (85), 2п (140), Си (36), М  (35), Со (9), Сг (100) мкг г-1 [7]. ІР^ ранжували на п’ять 
класів згідно з Водною рамковою директивою ЄС, та відповідним кольоровим позначенням [1].

Біотестування водних розчинів донних відкладень Хаджибейського лиману проводили з 
використанням молоді зяброногого рачка ТатпосерНаїих ріаґуигих Раскагй (Сгизіасеа, 
Апозігаса); ця методика затверджена як міжнародний стандарт [6]. Водні екстракти донних 
відкладань готували згідно з методикою [5].

Карти просторового розподілу класів забруднень донних відкладень та результатів 
біотестування побудовані за допомогою програми Мар-Іпїо.
Результати досліджень та їх обговорення
Дані про вміст важких металів та значення ІРЬ5 для кожної стації наведено у таблиці.

Таблиця З
Вміст важких металів (мкг-г 1 сухої речовини) у донних відкладеннях Хаджибейського лиману

та ІРЬ, для кожної станції.

№ станції
Важкі метали

ЇРЙ8
А» са Н8 РЬ 2п Си № Со Сг

1 1,62 0,07 0,02 0,09 32,08 8,54 0,90 1,36 2,86 0,89
2 1,42 0,06 0,02 0,08 29,41 7,97 0,82 1,40 2,68 0,83
3 1,51 0,06 0,02 0,09 30,78 8,13 0,86 1,43 2,77 0,84
4 1,08 0,06 0,06 0,41 32,92 15,9 0,94 3,05 6,01 1,43
5 1,29 0,06 0,04 2,01 7,68 8,46 0,90 1,47 2,61 0,77
6 1,35 0,01 0,05 1,43 11,40 9,96 1,02 1,01 1,63 0,78
7 1,63 0,01 0,02 0,17 3,74 3,22 0,93 0,75 0,91 0,39
8 1,61 0,01 0,01 2,26 17,66 10,69 1,08 1,29 2,55 0,75
9 1,33 0,03 0,02 0,56 17,00 5,99 0,96 0,97 1,41 0,54

Т аг§еі уаіие 29 0,8 0,3 85 140 36 35 9 100 -

З дев’яти металів, найбільш суттєвим було забруднення міддю, препаратами якої 
обробляють численні виноградні плантації на водозбірній площі лиману. Так, у районі с. 
Холодна Балка вміст цього металу у донних відкладеннях дорівнювало 15,9 мкг г 1 с.р. (44,17 
% від ТУ). Вміст найбільш небезпечного металу, а саме ртуті коливався 0,01 до 0,05 м к г т 1 с.р., 
причому максимальні значення зареєстровані також на станціях відбору проб на траверзі 
с. Холодна Балка.

Сукупна формалізована якість донних відкладень південної частини Хаджибейського 
лиману згідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС представлена на рисунку.

Механізм формування якості водного середовища за токсикометричними показниками є 
результатом сукупності природних процесів, обміну речовин на рівні біологічної складової 
водних об’єктів з одного боку, та потоками забруднюючих речовин з водозбору, з другого 
боку, що визначає ксенобіотичний профіль середовища. Результати токсикометричного досліду 
по визначенню якості донних відкладень південної частини Хаджибейского лиману з 
використанням наупліальних стадій Т. ріаіуигих показали наявність гострої летальної 
токсичності, що свідчить про значне хімічне забруднення цієї акваторії лиману (рисунок), 
причому накопичення забруднюючих речовин у донних відкладеннях, що здатні чинити гостру 
токсичну дії зосереджено в районі с. Холодна Балка на станціях з найбільшою глибиною (13-
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14 м), що пов'язано, перед усім, з алохтонним надходженням хімічних речовин з площі 
водозбору та з південної частини лиману внаслідок скиду стічних вод СБО “Північна”.

Розподіл забруднення донних Токсикологічна якість донних
відкладень важкими металами за відкладень за результатами

показником ТУ біотестування

Рисунок. Узагальнення токсикометричних характеристик якості донних відкладень 
південної частини Хаджибейського лиману відповідно до вимог Водної рамкової 
директиви

Для поліпшення екологічного стану Хаджибейского лиману необхідно негайно прийняти 
комплекс заходів (інженерно-технічних, технологічних, економічних, нормативно-правових), 
направлених як на скорочення негативного впливу стічних вод, так і на екологічну 
реабілітацію лиману, здатних в перспективі нейтралізувати наслідки антропогенної 
трансформації водозабірної площі лиману та її техногенної токсифікації.
Висновки
1. Внаслідок скидання стічних вод СБО “Північна” у м. Одеса до екосистеми 

Хаджибейського лиману надійшла достатня кількість забруднюючих речовин, що 
акумулювалась у донних відкладеннях саме в південний частині лиману яка здатна чинити 
гостру токсичну дію.

2. Згідно з даними хімічного аналізу і біотестування водних екстрактів донних відкладень 
південної частини Хаджибейського лиману, що були ранжовані згідно з вимогами ЄС, 
встановлено, що зона впливу стічних вод СБО “Північна” відповідає класу З 
(«задовільно»).

3. До класу 5 («дуже погано») були віднесені донні відкладення, які відбиралися в районі с. 
Холодна Балка, куди надходять зливові і талі води з великої водозбірної площі. 1 2 3
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С. Е. Дятлов, А. В. Кошелев, С. А. Запорожец 
Інститут морской биологии НАН Украйни

ДОННЬІЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХАДЖИБЕЙСКОГО ЛИМАНА В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В статье приводятся сведения о химическом загрязнении южной части Хаджибейского лимана 
тяжельїми металлами (Аз, СсІ, Н§, РЬ, 2п, Си, N1, Со, Сг), ранжированньїх на классьі качества 
согласно Водной рамочной директиве ЕС. По данньїм химического анализа и биотестирования 
водних зкстрактов донних отложений, с использованием в качестве тест-обьекта молоди 
Татпосеркаїш ріаіуигих Раскагб, било установлено, донньїе отложения в зоне влияния сточньїх 
вод СБО «Северная» соответствует классу 3 «удовлетворительно». Классу 5 «очень плохо» 
били отнесени донньїе отложения, отобраннне в районе с. Холодная Балка, куда поступают 
ливневне и тальїе води с большой водосборной площади, о чем свидетельствует наличие 
острой токсичносте. Токсикологический статус донних отложений южной части 
Хаджибейского лимана формируется за счет недостаточно очищенннх сточньїх вод г. Одессьі 
и аллохтонньши потоками загрязняющих веществ со всей водозаборной площади.

Ключевьіе слова: Хаджибейский лиман, донньїе отложения, тяжельїе метали, биотестирование 8

8. Уе. Оуаііоу, А. V. КозИєієу, 8. А. Умрогоікеїх 
Іпзіііиіе обМагіпе обВіо1о§у обИА8 обІЛсгаіпе

ВОТТОМ 8ЕОІМЕШ"8 ОЕ 80ЕГШЕРАІ РАКТ ОЕ КНАВ2НУВЕІ Е8ТИАВУ ПЧ ТЕК.М8
ое снкомс аотнкоросемс роьштісяч
ТЬе агіісіе босизез оп іЬе зіисіу об КЬаскЬуЬеі Езїиагу аз зиЬ^ес! Іо роїіиііоп шііЬ Ьеауу теїаіз (Аз, 
СсІ, Н§, РЬ, 2п, Си, N1, Со, Сг) гапкссі ассогс1іп§ Іо ^иа1іїу сіаззез об іЬс ЕИ \Уаіег Ргатсшогк 
Б ігєсііує.

КЬасІгЬуЬеі Езїиагу із изесі бог ЕізЬегіез апсі гесгеаііоп. ТЬе та)ог зоигсе об соазіаі роїіиііоп 
із іЬе шазіешаїег бгот іЬе Ігеаїтепі ріапі “N046” (ТР “N0116”) шЬісЬ із іпзиббісіепііу ригіГіеб. Аз а 
гезиіі об у/азіеу/аіег сіізсЬаг^е, іЬе ссозузіет об КЬасМіуЬсі Езїиагу гєсєіуєсі а §гсаІ питЬег об 
роїіиіапіз, езресіаііу Ьеауу теїаіз асситиіаіесі іп іЬе зесіітепіз іп іЬе зоиіЬсгп рагі об іЬе езїиагу 
апсі Ьауііщ Іохіс еббесіз.

ТЬе тозі зщпібісапі із ІЬе сопіатіпаїіоп Ьу соррег заііз бие Іо ІЬе басі іЬаІ соррег-Ьазесі 
ргосіисіз \уеге изесі оп ІЬе уіпеуагсіз іп ІЬе Іеггіїогу об ІЬе езїиагу. Іп ІЬе агеа об КЬоІосіпа Ваїка 
уі11а§е ІЬе сопіепі об соррег іп зесіітепіз сопзіііиіесі 15.9 т к д -  д 1 об бгу тазз (44.17 % бгот 
Таг§еІ уаіие). ТЬе сопіепі об тегсигу, ІЬе тозі Іохіс теїаі, гап§ес1 бгот 0.01 Іо 0.05 об сігу тазз 
\уііЬ т а х іт и т  уаіиез ге§із1егесі оп ІЬе затр1іп§ зіаііопз об КЬоІосіпа Ваїка уі11а§е. 
ТЬе Іохісіїу Іезі теїЬос! іп ІЬе зоиіЬ об КЬасігЬуЬсі Езїиагу изіп§ сузіз об Т. ріаіуигш зЬосуссі ІЬе 
ргезепсе об ІеіЬаІ Іохісіїу, \уЬісЬ роіпіз Іо іЬе зщпібісапі сЬетісаІ роїіиііоп об іЬе шаіегз об іЬе 
езїиагу. ТЬе асситиіаііоп об роїіиіапіз іп зесіітепіз сопсепігаїесі іп іЬе агеа об КЬоІосіпа Ваїка 
уі11а§е аі ІЬе зіаііопз \уііЬ іЬе §геаІезІ беріЬ (13-14 т )  із ргітагіїу сіие Іо аІІосЬіЬопоиз іпіаке об 
сЬетісаІз бгот ІЬе саІсЬтепІ агеа апсі іЬе зоиіЬет рагі об ІЬе езїиагу аз а гезиіі об \уазІе\уаІег 
сІізсЬаг§е бгот іЬе Ігеаїтепі ріапі ‘ЧЧогіЬ”.

І88М 2078-2357. Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2017, № 2 (69) 63



ГІДРОБІОЛОГІЯ

ТЬе сЬетісаІ апаїуяіз апсі Ьіоаззау об \уаїег ехїгасїз оґ Ьойот зесіітепїз и8Іп§ )цуепі1е 
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ВОДОРОСТІ МІКРОФІТОБЕНТОСУ В БІОІНДИКАЦІЇ ЯКОСТІ 
МОРСЬКОГО ДОВКІЛЛЯ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ_____________

Представлені результати біоіндикації якості морського довкілля Одеського прибережжя та 
Григоріївського лиману в 2015 році за показниками розвитку мікрофітобентосу. Його 
формували здебільшого полі- та мезогалобні (3-мезосапробні діатомові водорості. Впродовж 
року умовно-чистою акваторією Одеського прибережжя був район мису Малий Фонтан, а 
восени -  пляж «Аркадія».

Ключові слова: біоіндикація, якість, морське довкілля, Одеське прибережжя, Григоріївський лиман, 
мікрофітобентос

Природні та антропогенні субстрати є контурними біотопами, на яких мешкають організми 
обростань. Ці екосистеми відрізняються багатим та різноманітним видовим складом, високю 
чисельністю та біомасою гідробіонтів. Такі спільноти зазнають інтенсивного зовнішнього, в 
тому числі й антропогенного, впливу і є важливим об’єктом моніторингу морського 
середовища [3].

Контурні біотопи та їх біоценози відіграють ключову роль в екології морського довкілля 
[4]. При його забрудненні стічними водами різного походження на субстратах розвиваються 
певні види або комплекси видів мікроводоростей [6]. Провідне місце серед них займають 
діатомеї, які широко представлені в Чорному морі впродовж року, і ціанопрокаріоти, що 
розвиваються влітку при високій температурі води [9]. В імпактних частинах моря, які 
зазнають інтенсивного органічного забруднення, чисельність мікроводоростей в 2,0-2,5 рази 
вища, ніж у відкритих умовно чистих ділянках [10].

Вивчення стану біологічної різноманітності обростань мікроводоростей на твердих 
донних субстратах у контактній зоні берег-море важливе при комплексній оцінці наслідків 
антропогенного впливу на екосистеми субліторалі. Біоіндикація якості морського середовища 
за видовим складом та показниками кількісного розвитку мікроводоростей, зокрема 
індикаторів чистих і забруднених вод, ефективна для застосування у біомоніторингу [5]. Так, 
вона дає інтегральну оцінку результатів всіх природних та антропогенних процесів, які 
відбуваються у водному середовищі. Для розвитку мікрофітів у хронічно та значно 
антропогенно забруднених акваторіях характерні: домінування видів-індикаторів органічного 
забруднення вод (а-мезосапробіонтів); кількісна перевага планктонних форм мікроводоростей і
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