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ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ  

НАКОПИЧЕННЯ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН 

 

Встановлені та проаналізовані величини коефіцієнтів накопичення та 

біологічної акумуляції токсичних речовин у водних екосистемах різних  

типів та трофічних статусів. 
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Установлены и проанализированы значения коэффициентов накопле-
ния и биологической аккумуляции токсических веществ в водных  

экосистемах разных типов и трофических статусов. 
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The values of coefficients of assimilation and biological accumulation of toxic 

matters in water ecosystems of different types and trophy status are set and 

analysed. 

Keywords: water ecosystem, heavy metals, toxic matters, coefficients of  

assimilation. 

 

У розвитку сучасної гідроекології стала досить помітною тенденція до 

оцінки стану водних об’єктів не з погляду потреб конкретного водоспожива-

ча, а з погляду збереження структури і функціонування особливостей всієї 

екосистеми. Існуюча система санітарно-гігієнічного нормування з викорис-

танням ГДК вже тривалий час піддається в цілому аргументованій критиці, 

яка зводиться до таких основних претензій: 1) концентрації речовин у воді не 

відображують токсикологічне навантаження на екосистему, оскільки не вра-

ховують процеси акумуляції речовин у біологічних об’єктах та донних відк-

ладах; 2) не враховується специфіка функціонування водних екосистем у різ-

них природно-кліматичних зонах (широтна та вертикальна зональність) та бі-

огеохімічних провінціях (природні геохімічні аномалії з різним рівнем вмісту 

природних з’єднань), а отже і їх токсикорезистентність; 3) не враховується 

різний трофічний статус екосистем, сезонні особливості природних факторів, 

на фоні котрих проявляється токсичність забруднюючих речовин. 

Перераховані, а також деякі інші недоліки санітарно-гігієнічного норму-

вання не заперечують необхідність оцінки стану водних об’єктів за ГДК, але 
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свідчать про необхідність розробки та використання інших підходів у еколо-

гічному нормуванні та водній токсикології. 

Так, поряд з методами біоіндикації, які дають змогу виявляти наявність 

токсичних забруднень за змінами видового складу і структури гідробіоцено-

зів, велике значення у контролі токсичності забруднених вод набуває комбі-

нований спосіб, який базується на аналітичному визначенні вмісту окремих 

токсикантів в органах і тканинах видів-концентраторів [1].  

Здатність до накопичення токсичних речовин характерна для багатьох гі-

дробіонтів [2]. Зокрема, вона притаманна макро- і мікроводоростям, форамі-

ніферам, губкам, кишковопорожнинним, ракоподібним, молюскам [3, 4]. 

Вищі водні рослини (очерет, рогіз, елодея) також накопичують токсиканти, 

зокрема важкі метали, при чому концентрація останніх в їх тканинах зале-

жить від виду макрофітів [5, 6].  Токсичні речовини можуть накопичуватися і 

у рибах, в основному в селезінці, кістках, лусці [6, 7]. А значення вмісту ток-

сикантів у гідробіонтах можуть використовуватись для прогнозів їх розподі-

лу у ланках водних екосистем [8].  

Мета нашого дослідження полягала у порівняльному аналізі коефіцієн-

тів біологічного накопичення та акумуляції важких металів (ВМ) в гідробіо-

ценозах водойм різних типів, формування яких відбувається під впливом ці-

лого комплексу природних та антропогенних факторів. 

 Для характеристики процесів, що відбуваються у водних екосистемах,  

ми використовували коефіцієнти, які враховують здатність забруднюючих 

речовин до накопичення у донних відкладах та гідробіонтах. Зокрема, коефі-

цієнт накопичення (Кн) – відношення аналітичного певного вмісту ВМ в тка-

нинах гідробіонтів до їх вмісту у воді:        

                                                 Кн = Сгідробіонт / Свода .                                                 (1) 

Для оцінки співвідношення концентрацій ВМ в донних відкладеннях і у 

воді, використовували коефіцієнт донної акумуляції (КДА): 

                                                   КДА = Сдо / Свода.                                                          (2) 

Ці коефіцієнти достатньою мірою характеризують рівень токсичного за-

бруднення водної екосистеми в цілому, та відображають не випадкову (одно-

моментну) картину, а характеризують тривалу хронічну токсифікацію водно-

го об’єкту [1].  

Відомі нам дослідження вітчизняних вчених, які спирались на встанов-

лення зазначених коефіцієнтів, зводились до їх обрахунку та порівняння між 

собою, без подальшої оцінки стану всієї водної екосистеми. Хоча, оцінка 

ступеня хімічного забруднення поверхневих вод на підставі даних коефіцієн-

тів має “законодавчу” силу в ряді країн, параметри якої наведені у таблиці 1. 

Також, в літературних джерелах можна знайти результати, які доводять, 

що умови проведення достовірної оцінки стану водної екосистеми за коефіці-

єнтами накопичення забруднюючих речовин повинні враховувати дані спо-

стережень за тривалий час з мінімальним періодом не менше трьох років.  
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Таблиця 1 

Критерії оцінки ступеня токсичного забруднення поверхневих вод [9] 

 Параметри 

Показники 

Екологічна 

криза 

 

Надзвичайна 

екологічна 

ситуація 

Відносно  

задовільна 

ситуація 

Коефіцієнт донної  

акумуляції (КДА) 
більше 10

4
 10

3
-10

4
 до 10

3
 

Коефіцієнт накопичен-

ня у гідробіонтах (Кн) 
більше 10

5
 10

4
-10

5
 до 10

4
 

 

Дослідними водоймами, де досліджувався вміст важких металів у воді, 

гідробіонтах та донних відкладеннях, були: мала річка Замчисько, яка є типо-

вою для зони Полісся України і представлена екосистемою лотичного типу 

(протічна), а також лентична екосистема – озеро Біле та екосистема комбіно-

ваного типу – водойма-охолоджувач ХАЕС. Всі водні об’єкти знаходяться в 

одній кліматичній зоні, проте мають різний трофічний статус та рівень ан-

тропогенного навантаження. Спостереження за параметрами якості води та 

визначення вмісту важких металів у їх трофічних ланцюгах проводились 

впродовж трьох років. 

Так, якість води р. Замчисько за комплексним екологічним індексом (Ie) 

належала до II – III класів – “чисті” і “забруднені” води. За весь простежува-

ний період його величина змінювалась в межах 2,5 – 4,54. Максимальні зна-

чення, які надавали найвищої категорії в класифікації якості води, були хара-

ктерними для блоку показників специфічної дії, зокрема за такими елемента-

ми, як цинк (6 категорія), марганець (7 категорія) та мідь (7 категорія). Блок 

трофо-сапробіологічних показників якості води річки переважно виявляв 

альфа- та бетамезосапробні зони [6]. 

Якість поверхневих вод водойми-охолоджувача ХАЕС, за нашою оцін-

кою, належить до V класу (Іе = 13,5) – “брудні” води, де визначальним також 

виявився блок специфічних речовин токсичної дії, а саме: вміст міді (7 кате-

горія), заліза (5 категорія), цезію-137 (3 категорія).  Сапробність води колива-

лась між бетамезосапробною та полісапробною зонами, з переважанням 

останньої [10]. 

Загальна оцінка якості води озера Біле виявила II клас (Іе = 2,2) – “чиста” 

вода. Проте, і тут блок специфічних речовин токсичної дії відповідав 7 кате-

горії за вмістом міді, 6 категорії за вмістом цинку та 5 категорії за вмістом 

заліза. Трофо-сапробіологічний блок не перевищував 1 категорії, що одноз-

начно пов’язано з особливостями живлення озера і характеризує його олігот-

рофний статус [10]. 

Колові діаграми якості води дослідних об’єктів зображені на рис. 1. 
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Рис. 1. Колові діаграми екологічної оцінки якості поверхневих  

об’єктів досліджень 
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Таким чином, в усіх дослідних водоймах найбільше занепокоєння викли-

кає блок показників специфічної дії токсичних речовин, що дає підстави для 

більш детального вивчення та з’ясування особливостей їх розподілу, зокрема  

важких металів у екосистемах водойм різного трофічного статусу за допомо-

гою встановлення коефіцієнтів накопичення та акумуляції токсикантів. 

Дані аналітичного вмісту елементів  у річці Замчисько було використано з 

роботи Клименко М.О., Бєдункова О.О., що присвячена вивченню міграції 

ВМ у водних екосистемах [6]; та розподілу блоку токсичних речовин у во-

доймі-охолоджувачі ХАЕС та озері Біле з роботи Петрук А.М. [10], з наступ-

ним обробітком згідно формул 1 та 2. 

Так, у трофічних ланках водної екосистеми річки Замчисько, Кн дослі-

джуваних елементів, характеризується широкою варіабельністю. Для міді Кн 

по фітопланктону становив 246,67; по зоопланктону 300,0; по зообентосу 

1146,67. Для цинку Кн по фітопланктону становив 47,93; по зоопланктону – 

58,02; по зообентосу – 215,52. Для марганцю Кн по фітопланктону становив 

19,85; по зоопланктону – 24,38; по зообентосу – 93,0. 

Коефіцієнт донної акумуляції КДА для міді був в середньому 822,04; для 

цинку – 1013,32; для марганцю – 166,92.  

Отримані результати представлені на рисунку 2 у вигляді діаграми. 

 
Рис. 2. Показники ступеня токсичного забруднення річки Замчисько 

 

Таким чином, з рисунку легко помітити, що всі коефіцієнти знаходились 

до межі значень 10
4
. Зокрема, “надзвичайна екологічна ситуація” виявлена за 

КДА для всіх елементів, за Кн по всіх трофічних ланках, для всіх елементів 

встановлена “відносно задовільна ситуація”. Іншими словами, токсичність 

донних відкладів річки виявилась на порядок вищою за токсичність її повер-

хневих вод. 

У водоймі охолоджувачі ХАЕС для міді Кн по фітопланктону становив 

1789,93, по зоопланктону – 1851,74, по зообентосу – 7135,1. Для заліза та це-

зію-137 – відповідно 1567,3; 2803,2; 5563,4 та 121,4; 532,2; 946,7. Коефіцієнт 
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донної акумуляції міді виявився рівним 11875,3, заліза – 15865,3 та цезію-137 

– 12783,4. Отримані результати представлені у вигляді діаграми на рис. 3. 
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Рис. 3. Показники ступеня токсичного забруднення водойми-оходолоджувача ХАЕС 

 

Отже, з рисунку 3 можна узагальнити, що стан водної екосистеми водой-

ми-охолоджувача ХАЕС за коефіцієнтами накопичення токсичних речовин у 

гідробіонтах характеризується як “надзвичайна екологічна ситуація”. А вели-

чина коефіцієнту донної акумуляції свідчать про “екологічну кризу”. Така 

ситуація може пояснитись тим, що донні відклади виступають в якості “де-

по” забруднюючих речовин у водоймах, зокрема токсикантів алохтонного 

походження. Беручи до уваги мезо-полісапробний перехідний стан даної во-

дойми, який характеризується значною чисельність пелагічних та донних гі-
дробіонтів, а також комбінований тип функціонування водної екосистеми, 

можна стверджувати, що у таких водоймах акумуляція токсикантів має місце 

по всьому об’єму, зі значним переважанням у донних відкладах. 

В озері Біле для міді Кн по фітопланктону становив 334,6, по зоопланк-

тону – 511,2, по зообентосу – 723,5. Для заліза коефіцієнт накопичення по фі-
топланктону був рівним  111, по зоопланктону – 123,3, по зообентосу – 353,3.  

Для цинку значення встановлених коефіцієнтів по фіто-, зоопланктону та зо-

обентосу, були відповідно 257,9; 294,1; 845,2. Коефіцієнт донної акумуляції 
міді виявився рівним 965,8, заліза – 232,1 та цинку – 821. Отримані результа-

ти представлені у вигляді діаграми на рис. 4. 

Порівняння отриманих коефіцієнтів з градацією, що наведена у табл. 1, 

дозволяє зробити висновок про  характеристику водної екосистеми озера Біле 

на рівні “відносно задовільна ситуація”. Щоправда, значення коефіцієнту 

донної акумуляції міді було наближене до межі 10
4
, що вже характеризує 

стан середовища як “надзвичайна екологічна ситуація”.  

Оліготрофний статус даної водойми свідчить про небагатий видовий та 

чисельний склад гідробіонтів та про відсутність у донних відкладах достат-

ньої кількості органічної речовини, яка здатна акумулювати токсиканти. 
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Рис. 4. Показники ступеня токсичного забруднення озера Біле 

Вочевидь, саме це дає пояснення відносно врівноваженим значенням кое-

фіцієнтів накопичення та акумуляції токсикантів як у водному середовищі, 

так і у донних відкладах. Дещо підвищені значення коефіцієнтів донної аку-

муляції для міді і цинку можуть бути свідченням як алохтонного їх надхо-

дження, так і особливостей геохімічної характеристики підстилаючої повер-

хні озера та його джерел живлення. Оскільки екосистема озера Біле предста-

влена лентичним типом, де всі забруднення мають переважно автохтонний 

характер, то у поясненні величин коефіцієнтів донної акумуляції перевага 

вбачається все ж таки в природному фоновому вмісті елементів у воді та 

донних відкладах. 

Якщо проаналізувати отримані значення коефіцієнтів накопичення та 

акумуляції токсикантів у всіх дослідних водоймах, то можна впевнено ствер-

джувати про збільшення рівня “токсикації” зі зростанням трофічного ланцю-

гу. Так, по всіх речовинах у всіх водоймах найнижчими були значення кое-

фіцієнтів у фітопланктоні, у зоопланктоні коефіцієнти по міді закономірно 

збільшувались, а от по цинку були майже рівні (оз. Біле та водойма-

охолоджувач) або навіть менші (річка Замчисько) за коефіцієнти по фітопла-

нктону. Це, на нашу думку пояснюється особливостями біологічної акумуля-

ції даного елементу, які поступаються міді. В дослідних водоймах найвищи-

ми коефіцієнти накопичення виявились у зообентосі. Коефіцієнти донної 

акумуляції у всіх водоймах для всіх без виключення токсикантів були най-

вищими за своїми значеннями. 

Встановлені закономірності розподілу коефіцієнтів накопичення та аку-

муляції важких металів у водних екосистемах, підтверджуються рядом відо-

мих наукових досліджень [1, 2, 6, 8 та ін.], що дає нам підстави зробити 

спробу узагальнення отриманих даних у вигляді таблиці 2. 

Таким чином, результати наших досліджень доводять об’єктивність 

проведення оцінки стану водних екосистем за коефіцієнтами накопичення та 

акумуляції токсичних речовин. При цьому, можливо окремо оцінити токсич-
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ність водного середовища та токсичність донних відкладів, що має сенс при 

аналізі загального стану водних об’єктів та надання рекомендацій з їх раціо-

нальної експлуатації за збереження екологічної рівноваги. 

Таблиця 2 

Узагальнення отриманих результатів досліджень стану водних екосистем 

за коефіцієнтами накопичення та акумуляції токсичних речовин 

Тип водної  

екосистеми 
Трофність водойми 

Ступінь токсичного забруднення за: 

Кн КДА 

Лотичний 
Альфа-

мезотрофний 

“відносно задовільна 

ситуація” 

“надзвичайна екологі-

чна ситуація” 

Лентичний Оліготрофний 
“відносно задовільна 

ситуація” 

“відносно задовільна 

ситуація” 

Комбінований Мезо-політрофний 
“надзвичайна еколо-

гічна ситуація” 
“екологічну кризу”. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у можливості встанов-

лення коефіцієнтів накопичення та акумуляції токсикантів при проведенні 

оцінок стану водних екосистем за екологічними нормативами та розробці 

більш детальної градації параметрів токсифікації водних об’єктів. 
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