
Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

 127

УДК 504. 45: 591. 541 

 

Бєдункова О. О., к.с.-г.н., доцент, Мороз Ю. М., студентка 4 курсу 
(Національний університет водного господарства та  

природокористування, м. Рівне) 

 

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗА  

ПОКАЗНИКАМИ ВИЖИВАНОСТІ РИБ ГУППІ (POECILIA 

RETICULATA PETERS) 

 

Представлені результати модельних хронічних досліджень за реа-

кцією акваріумних риб на токсичність води річки Устя в межах 

міста Рівне у осінньо-зимовий період. 
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Вступ. Найбільш ефективним біохімічним методом оцінки можли-

вої небезпеки тих чи інших джерел забруднення для водної флори та 
фауни є біотестування – експериментальне визначення токсичності во-

ди для гідробіонтів, заснованого на реєстрації реакцій тест-об’єктів, за 

допомогою якого можна встановити токсичну дію забрудненої води.  

Аналіз останніх досліджень. В останні десятиліття в багатьох кра-

їнах біотестування стало загальновизнаним прийомом в системі конт-

ролю забруднення водного середовища токсичними речовинами. У ря-

ді країн біотестування вже стало обов’язковим елементом системи ко-

нтролю забруднення водних об’єктів токсичними речовинами.  

Для біотестування застосовується стандартний набір біотестів на 

гостру токсичність з використанням бактерій з роду Pseudomonas (ін-

гібування розмноження на 99% впродовж 48 годин); водоростей з роду 
Scenedesmus (зниження чисельності на 50% за 5 діб); дафній та риб 

(загибель 50% осіб за 24 години).  

На основі вивчення особливостей реагування гідробіонтів різних 

екологічних і систематичних груп на вплив токсичних компонентів 

промислових, міських і сільськогосподарських стічних вод (фенолів, 

аміно- та нітросполук, важких металів, нафтопродуктів, синтетичних 

поверхнево активних речовин (СПАР) та інших) розроблена велика кі-

лькість методів біотестування та їх модифікацій. Як тест-об’єкти вико-

ристані: бактерії, гриби і актиноміцети, водорості, найпростіші, безх-

ребетні, риби.  

У методах біотестування з використанням бактерій реєструються 

інтенсивність розмноження клітин, біолюмінісценція, активність окис-
лювальних ферментів бактерій активного мулу.  
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У біотесті з використанням пліснявих грибів і актиноміцетів реєст-

руються ростова реакція тест-об’єктів.  

У біотестах на водоростях використовуються різні реакції: інтенси-

вність розмноження клітин, біоелектрична реакція, плазмоліз, фотоси-

нтетична активність клітин, здатність клітин до диференційованого 

фарбування.  

У методах з використанням найпростіших реєструються інтенсив-

ність розмноження, рухова активність і морфологічні зміни тіла.  

У біотестах на дафніях враховуються виживання, плодючість, інте-
нсивність дихання і серцебиття. У методах з використанням інших 

безхребетних реєструються регенерація підошви гідри, зміни поведін-

ки медичної п’явки, морського гребінця.  

У риб як тест-функції використовуються виживання, поведінкові 

реакції, рухова активність, інтенсивність серцебиття і дихання, здат-

ність до зміни пігментації шкіряних покривів.  

Зміни в стані живих організмів, які вказують на ті або інші пору-

шення, можуть бути морфологічними або функціональними. Зміни 

першого типу виявляють візуально, біометричними вимірюваннями, 

гістологічними і цитологічними дослідженнями, а іншого типу – фізіо-

логічними, біохімічними і біологічними методами.  

У останні роки розроблені численні нові методи для оцінки прису-
тності токсикантів у природних і стічних водах і їх біологічної дії. Ці 

тести пов’язані із ембріологічними спостереженнями над ікрою риб, 

жаб, молюсків.  

Біотестування природних вод має ряд відмінностей від простого бі-

отестування стоку чи окремої хімічної сполуки, оскільки треба враху-

вати більше екологічних факторів і хімічних сполук. При біотестуван-

ні природних вод вирішуються дві задачі:  

1) отримання систематичної інформацію про можливу токсичність 

води (водної товщі та придонних шарів) і донних відкладів водойми та 

її конкретних ділянок;  

2) отримання експрес-інформацію про токсичність окремих проб 
або токсичне забруднення водойми чи її окремої ділянки в зв’язку з 

аварійною ситуацією. 

Основні методи, що рекомендуються для першочергового застосу-

вання в контролі стічних вод і перспективні для оцінки рівня забруд-

нення природних вод наведені в таблиці 1 [1].  
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Таблиця 1 

Перелік методів біотестування, що рекомендуються для  

першочергового застосування в контролі якості вод і перспективних 

для оцінки рівня токсичного забруднення природних вод 

Назва методу  
заснованого на реєстрації 

параметрів 

Прийом або пристрій для 
здійснення методу 

Область засто-
сування в  

контролі вод 

Виживання та плодю-

чість рачка Dарhnіа 

mаgnа 

Візуальні спостереження 

неозброєним оком 

Стічні і при-

родні води 

Рухова активність вижи-

вання та темп росту ін-

фузорій 

Мікроскопіювання 
Стічні і при-

родні води 

Іммобілізація клітин во-

дорості дуналіела саліна 
Мікроскопіювання 

Стічні і при-

родні води 

Рівень загальної і упові-

льненої флуоресценції 

водоростей 

Флуоріметр 
Стічні і при-

родні води 

Ростова реакція бактерій Фотоелектроколориметр Природні води 

Виживання гідробіонтів Візуальні спостереження Природні води 

 

Наприклад, метод біотестування з використанням рачка Dарhпіа 

mаgпа рекомендований як першочерговий для контролю стічних вод у 

сталому режимі і виявлення потенційно небезпечних джерел забруд-
нення водних об’єктів токсичними речовинами.  

Дафнія як живий організм відповідає цілому ряду умов, які 

пред’являють до тест-об’єкта: доступність, швидкість отримання в ма-

совій кількості і простота лабораторного культивування, невеликий, і в 

той же час достатній розмір тварини. До токсичних речовин молодь 

дафній більш чутлива, ніж дорослі особини, тому як тест-об’єкт реко-

мендовано використовувати молодь дафній у віці менше ніж 24 годи-

ни.  

Методика досліджень. Поруч з наведеними вище методами біоін-

дикації, достатньо позитивно зарекомендував себе метод оцінки ток-

сичності водного середовища на встановленні відмінностей показників 

життєдіяльності риб. При цьому, залежно від поставлених цілей, вико-
ристовуються риби на різних стадіях онтогенезу (ембріони, личинки, 

цьоголітки, дорослі) [2]. 
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Критерієм гострої токсичності є загибель 50% ембріонів, личинок 

та цьоголіток риб за 96 годин у тестовому водному середовищі порів-

няно з контролем [3]. 

Критерієм хронічної токсичності є статистично достовірні відмін-

ності за виживаністю ембріонів, личинок осетрових, сигових, цьоголі-

ток коропових та дорослих акваріумних риб впродовж 10-60 діб, а та-

кож відсоток запліднення, відсоток розвитку ембріонів, ріст, частота та 

характер розвитку ембріонів та передличинок; морфофізіологічні по-

казники цьоголіток та дорослих риб у досліді порівняно з контролем. 
Для проведення модельних експериментів у хронічних дослідах 

“зручним” тест-об’єктом є акваріумні риби гуппі (Poecilia reticulata 

Peters), які невибагливі до умов утримування: твердість води від 2 до 

3,5 мг-екв/дм3, реакція рН 6,8-7,0; температура 24-27° С.  

На підставі підрахунку кількості живих риб у контролі та  досліді 

визначають середні арифметичні, які використовують для розрахунку 

кількості загиблих риб у досліді відносно контролю за формулою: 

                  100⋅
−

=

k

дk

X

XX
A ,                                                         (1) 

де А – кількість загиблих риб у досліді, відносно контролю, %; 
k

X  – 

середнє арифметичне кількості живих риб у контролі, екземпляри; дX  

– середнє арифметичне кількості живих риб у досліді, екземпляри [3]. 

У хронічному досліді у піддослідних та контрольних риб, крім ви-

живаності, оцінюють зовнішній вигляд (стан шкіряних покривів, плав-

ців, органів зору), виїдання корму, вгодованість, ріст, інтенсивність 

дихання, стан внутрішніх органів (стан зябрів, консистенція м’язів, пе-

чінки і т.д.), визначають гістологічні індикатори (відносна маса внут-
рішніх органів до маси тіла), вміст еритроцитів та гемоглобіну у крові 

тощо. 

Постановка завдання. Метою наших  досліджень було провести 

оцінку токсичності водного середовища річки Устя в межах міста Рів-

не з використанням тест-об’єкту акваріумних риб гуппі (Poecilia 

reticulata).  

Результати досліджень. Оцінювали воду річки Устя в межах міста 

Рівне в трьох створах: створ № 1 – 100 м нижче дамби Басівкутського 

водосховища; створ № 2 – біля мосту (центральний міський ринок); 

створ № 3 – розширена ділянка річки поблизу кафе “La Riva”. Зразки 

води було відібрано за відповідною методикою [4] у першій декаді 

грудня 2012 року; в момент відбору температура води становила 4°С. 
В якості контролю використовували відстояну водопровідну воду. Пі-
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сля доставки дослідних проб води в лабораторію та доведення її тем-

ператури до 22°С (за допомогою терморегуляторів) до неї було виса-

джено тест-об’єкти. 

Гуппі утримували в ємкостях з дослідними зразками води об’ємом 

3 дм3, у кожному по 10 самок тест-об’єкту, вік яких становив 3-4 тиж-
ні. Воду аерували за допомогою мікрокомпрессору. Годували гуппі 1 

раз на добу сухим (дафнії) кормом. Фекалії зі дна ємкостей обережно 

відбирали за допомогою сифону. 

Тривалість досліду становила 60 діб. Загибель тест-об’єкту оціню-

вали згідно формули 1 на 16-ту і 30-ту добу та по закінченні експозиції 

на 60-ту добу. Результати експерименту зведено у вигляді таблиці 2. 

Таблиця 2 

Кількість загиблих риб гуппі (Poecilia reticulata Peters) у хронічному 

експерименті з оцінки токсичності води річки Устя 

тривалість експозиції, діб 

16 30 60 варіант 

екз. % екз. % екз. % 

контроль 0 0 0 0 1 10 

Створ № 1 1 10 4 40 6 60 

Створ № 2 2 20 3 30 8 80 

Створ № 3 2 20 6 60 8 80 
 

На рисунку представлено результати загибелі тест-об’єкту у вигля-

ді графікa. 

 
Рисунок. Показники загибелі риб при визначенні хронічної токсичності  

води річки Устя 
 

З представлених даних можна помітити, що впродовж тривалості 

хронічного досліду загибель риб відбувалась у всіх варіантах експери-

менту. Так, найвищою була загибель у створах № 3 та № 2, де на 60-ту 
добу вона становила 80%. У створі № 1 на кінець експозиції загибель 

тест-об’єкту становила 60%. В середині тривалості хронічного досліду 

на 30-ту добу найвищою була загибель риб у створі № 3, де вона ста-
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новила 60%. Найнижча загибель на 30-ту добу спостерігалась у створі  

№ 2, становивши 30%. На 16-ту добу від початку експерименту заги-

бель тест-об’єкту була зафіксована на рівні 10 та 20% у створі № 1 та 

створах № 2 і № 3, відповідно. На підставі отриманих даних можна 

зробити висновок про відсутність гострої токсичності у воді річки 

Устя для гуппі (Poecilia reticulata Peters), про що свідчить відсутність 

загибелі риб на четверту добу (96 год). Однак, по всіх дослідних ство-

рах є незаперечним факт хронічної токсичності води річки. 

Слід зазначити, що на 60-ту добу в контрольному варіанті була ві-
дмічена загибель 10% тест-об’єкту. Це робить необхідним встановити 

вірогідність різниці між дослідами і контролем за критерієм Стьюден-

та [3, 5]. 

Для цього, згідно методики, вираховують фактичний критерій віро-

гідності різниці (tфакт) і порівнюють його з теоретичним (tтеор).  

               
22

дk

дk

факт

SS

XX
t

+

−
=  ,                                                (2) 

де 
k

X , дX  – середні арифметичні показників виживаності або пло-

дючості у контролі та досліді; 22

дk
SS +  – помилки середніх арифме-

тичних у контролі і досліді. 
Значення tтеор – таблична величина. У нашому випадку для рівня 

значущості P=5% і числа ступенів свободи v = n + n – 2 = 18  воно 
складає 2,1. Якщо tфакт≥ tтеор, то різниця між результатами біотесту-
вання у досліді та контролі визнається статистично вірогідною.  На цій 
підставі роблять висновок про те, що вода, яка аналізується чинить 
хронічну токсичну дію на тест-об’єкт [3]. 

Оскільки при подібних оцінках мають порівнюватись повторності 
різних варіантів досліду, в нашому випадку було проведено розраху-
нок tфакт для річки в цілому, на підставі експериментальних значень по 
трьох дослідних створах за кожен конкретний відлік часу (експозиції). 
В результаті, для періоду експозиції 16 діб tфакт мало значення 2,9; для 
30-ти та 60-ти діб 3,46 та 7,67 відповідно, що у всіх випадках вияви-
лось більше значення tтеор, тому різницю між отриманими результата-
ми біотестування на виживаність тест-об’єкту вважаємо статистично 
вірогідною. 

Висновки. Результати постановки модельних експериментів з біо-
тестування річки Устя в межах м. Рівне за показниками виживаності 
акваріумних риб гуппі (Poecilia reticulata Peters) свідчать про хронічну 
токсичну дію водного середовища у всіх дослідних створах у осінньо-
зимовий період. При цьому,  у створах  № 2 (центральний міський ри-
нок) і 3 (кафе La Riva) досліджувані зразки води проявили більшу ток-
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сичність, поріняно зі створом № 1 (100 м нижче дамби Басівкутського 
водосховища), де виживаність тест-об’єкту на 60-ту добу експеримен-
ту становила відповідно 20, 20 та 40%. Відсутність смертності риб у 
перші 96 годин експерименту  свідчить про  відсутність у даний період  
гострої  токсичної дії води річки. 
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