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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ БІОІНДИКАЦІЇ ТА  

БІОТЕСТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ВОДНИХ  

ЕКОСИСТЕМ 

 

В даній статті наведені основні  методики оцінки стану водних 
екосистем за допомогою біоіндикації та біотестування. 
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Вступ. Оцінка якості природних вод біологічними методами в 

останні десятиліття набула особливої актуальності. Використання хі-

міко-аналітичних методів не дає повної інформації про можливу дію 
комплексу забруднювачів на живі організми. Біотестування передбачає 

цілеспрямоване використання стандартних тест-організмів і методів 

для визначення токсичності водних зразків. У широкому розумінні бі-

отестування являє собою методичний прийом, що базується на оцінці 

впливу фактора середовища на організм, його окрему функцію або си-

стему. У багатьох випадках біологічні методи є технічно простішими й 

значно дешевшими, обмежені у часі, більш чутливі у порівнянні з хі-

мічним аналізом. У цілому це приводить до зменшення числа необхід-

них процедур, значному спрощенню дослідницького процесу. 

Аналіз попередніх досліджень. Історія використання методу біо-

індикації є достатньо давньою. Вважають, що перші спостереження в 
цій галузі  виконували ще античні вчені. Основи біоіндикаційного ана-

лізу якості водного середовища було закладено у 60–70 рр.  ХІХ ст.  

А. Мюллером та Ф. Коном. 

Біологічні методи оцінки якості води шляхом аналізу якісних і кі-

лькісних змін,  у біотичній підсистемі  передбачають визначення сту-

пеня антропогенного впливу на водну екосистему. М. О. Клименко та ін. 

зазначили, що методи біоіндикації стану водного середовища мають 

низку переваг перед хімічними і фізико-хімічними методами. 

З огляду на об'єктивні обставини методи біоіндикації та біотесту-

вання стають дедалі більше популярними, ними активно послугову-

ються в усіх напрямах природничих наук, зокрема їх залучають під час 

екологічної оцінки гідроекосистем континентальних водойм природ-
ного та штучного походження. 
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Метою дослідження є оцінка стану водних екосистем за показни-

ками біоіндикації та біотестування. 

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 
- проаналізувати біоіндикаційні методи оцінки якості води, визначити 

якість поверхневих вод та стан водного середовища за видовою різно-

манітністю угруповань вищих водних рослин і морфологічними озна-

ками зообентосних організмів (хірономід); 

- провести оцінку якості поверхневих вод методом біотестування та 

встановити токсичність водної екосистеми за показниками тест- 
об’єктів. 

Об’єкт  дослідження  –  процеси, що відбуваються у водних екоси-

стемах. 

Предмет дослідження – показники стану якості поверхневих вод 

водних екосистем. 

Результати досліджень. Оцінка якості води водойм і водотоків 

може бути проведена з використанням фізико-хімічних та біологічних 

методів. Біологічні методи оцінки – це характеристика стану водної 

екосистеми по рослинному і тваринному населенню водойми.  

      Будь-яка водна екосистема, перебуваючи в рівновазі з факторами 

зовнішнього середовища, має складну систему рухомих біологічних 

зв'язків, які порушуються під впливом антропогенних факторів. Перш 
за все, вплив антропогенних факторів, і зокрема, забруднення відбива-

ється на видовий склад водних спільнот. Біологічний метод оцінки 

стану водойми дозволяє вирішити завдання, вирішення яких за допо-

могою гідрофізичних і гідрохімічних методів неможливо. Оцінка сту-

пеня забруднення водоймища за складом живих організмів дозволяє 

швидко встановити його санітарний стан, визначити ступінь і характер 

забруднення та шляхи його розповсюдження у водоймі, а також дати 

кількісну характеристику протікання процесів природного самоочи-

щення.  

       Підкреслюючи всю важливість біоіндікаціонних методів дослі-

дження, необхідно відзначити, що біоіндикація передбачає виявлення, 
що вже відбулося, або того, що відбувається забруднення навколиш-

нього середовища за функціональними характеристиками особин. Та-

ким чином, видовий склад живих організмів з забруднюються водойми 

служить підсумкової характеристикою токсикологічних властивостей 

водного середовища за деякий проміжок часу і не дає її оцінки на мо-

мент дослідження.  

На ділянках водних об'єктів зі створами гідрохімічного аналізу 

проводили дослідження рослинності на популяційно-видовому та це-

нотичному рівнях. Оцінено екологічний стан поверхневих вод за кіль-
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кісним консервативним показником „індекс екологічного стану водно-

го середовища” (М. О. Клименко, Ю. Р. Гроховська, 2001). Як показа-

ли результати дослідженнь (табл. 1), фітоіндикаційний індекс коливав-

ся в межах від 8,2 до 10,5 (стан перехідний) у річці та від 8,6 до 7,0 

(стан змінювався від перехідного до задовільного) – у водосховищі.  
Таблиця 1 

Оцінка стану водного середовища р. Устя та водосховища Басів Кут за 

індексом фітоіндикації (2005–2008 рр.) 

Р. Устя Водосховище Басів Кут 

Роки 
Іf 

Клас 

якості 

Стан водного 

середовища 
Іf 

Клас 

якості 

Стан водного 

середовища 

2005 
10,
5 

ІV 
перехідний 

8,6       ІV 
Перехідний 

2006 9,8 ІV перехідний 7,8 ІІІ Задовільний 

2007 8,8 ІV перехідний 7,0 ІІІ Задовільний 

2008 8,2 ІV перехідний 7,8 ІІІ Задовільний 

 

За показниками фітоіндикації з 2005 до 2008 рр. якість поверхневих 

вод р. Устя належить до ІV класу, стан водного середовища – перехід-

ний; а клас якості води водосховища Басів Кут у 2005 р. був ІV, стан 

водного середовища –  перехідний, з 2006 до 2008 р. клас якості пове-

рхневих вод знизився до ІІІ, стан водного середовища стає задовіль-

ним.  

Попри постійне удосконалення фізичних та хімічних методів до-
слідження рівня забрудненості водного середовища, водні організми, 

зокрема зообентос, залишаються ефективними індикаторами змін яко-

сті води, а тому їхнє застосування визнано результативним під час оці-

нювання стану водних екосистем.  

 У наукових працях Є. В. Балушкіної, І. І. Кікнадзе, І. К. Тодераша,  

Т. Д. Зінченка та А. С. Константінова (1981–1996) вказано, що серед 

зообентосу найбільш продуктивно індикують стан водних екосистем 

саме хірономіди (мотиль або комарі-дергуни), які складають близько 

25% різноманіття водної фауни та є кормовим об’єктом іхтіофауни й 

біоіндикатором водойм, а також наявні у водоймах різних кліматичних 

зон. 

У ході дослідження зроблено відбір проб хірономід (Chironomus 

dorsalis) у р. Устя та у водосховищі Басів Кут, досліджено їх чисель-

ність та біомасу, проведено аналіз на вміст важких металів у воді та в 

личинках хірономід. Порівняльний аналіз на наявність  важких металів 

у воді, донних відкладах  та в хірономідах  дав підстави стверджувати, 
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що масова частка важких металів в хірономідах значно більша, ніж у 

воді та в донних відкладах (табл. 2). Виявлено, що на досліджуваній 

ділянці річки хірономіди концентрують різну кількість важких мета-

лів. Так, вміст свинцю в організмі хірономід коливався від 0,44 до  

0,77 мг/кг у весняний період та від 0,12 до 0,22 мг/кг в зимовий. Масо-

ва частка цинку змінювалась від 1,24 до 2,42 мг/кг у весняний період і 

від 2,8 до 3,21 мг/кг у зимовий. Аналогічні зміни спостерігались із по-

казниками міді: масова частка її в організмі становила від 1,27 до  

2,09 мг/кг у весняний період та від 0,4 мг/кг до 0,92 мг/кг у зимовий. 
Було проведено лабораторні аналізи на визначення вмісту важких 

металів у донних відкладах – середовищі існування хірономід. Устано-
влено, що на аналізованій ділянці річки мул має різне забруднення: 
свинець коливається в межах від 0,38  до 3,52 мг/кг,  мідь  – від 0,95 до 
1,01 мг/кг, та  цинк –  від 2,87 до  3,15 мг/кг.  

Визначений коефіцієнт переходу (перерозподілу) важких металів у 
системі вода – хірономіди (цинк – 1:2500, мідь – 1:126). 

Під час дослідження відзначено, що імовірна зміна забарвлення хі-
рономід – від яскраво-червоного до тьмяно-червоного і зеленого – зу-
мовлена різним ступенем забруднення. Гіпотезу про залежність забарв-
лення хірономід від впливу різних концентрацій міді підтверджено під 
час лабораторних досліджень. Так, з’ясовано, що під впливом концент-
рації міді від  0,5 до 1 мкг/дм3 – відбулось уповільнення руху хіроно-
мід, від 2 до 2,5 мкг/дм3 – спостерігалася зміна забарвлення з червоно-
го на тьмяно червоне та від 5 до 10 мкг/дм3 – відбулася зміна забарв-
лення на зелене і виділення слизу.  

Відповідно до статті 37 Водного кодексу України для оцінки еколо-
гічного благополуччя водних об’єктів та визначення водоохоронних 
заходів встановлено екологічний норматив якості вод, який містить бі-
ологічний показник “рівень токсичності”, що визначають  шляхом біо-
тестування.  

Для детальнішого дослідження водних екосистем проведено біоте-
стування із різними тест – об’єктами (табл. 3). Дослід на токсичність за 
зміною довжини корінця у салату посівного (Lactuca sativa L.) дав змо-
гу стверджувати, що істотного токсичного забруднення досліджувана 
водойма не має. Ріст корінця щодо контролю коливався  від 85% і до 
100%. 

Довжина корінця (на третю добу експерименту)  складала в серед-
ньому від 0,1 до 2,0 см. Тест на цибулі звичайній  (Allium cepa L.) пока-
зав, що рослина є досить чутливою до токсичної дії забруднювальних 
речовин. Довжина корінця Allium cepa (на третю добу експерименту) 
складала в середньому від 0,1 до 5,5 см. Проведені дослідження дали 
змогу констатувати, що токсичність води  р. Устя та водосховища Ба-
сів Кут – це відповідно рівень „середній” та „вище за середній”. 
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Таблиця 2 

Визначення вмісту важких металів у компонентах водної екосистеми 
Результати вимірювань, 

(у зообентосі (хірономіди), мг/кг, 
± ∆×  10-1 ) 

№ 
з/п 

Водний об’єкт, 
місце відбору 

Е
л
ем
ен
т 

Результати вимірю-
вань 

(вода, мг/дм3) 

Результати вимірювань,  
(донні відклади, мг/кг) 

весняний пе-
ріод 

зимовий 
період 

1 Pb не виявлено 0,38  ± ∆, Р=0,95* 0,65 ±0,18 0,19± 0,07 

2 Zn 0,002 ± ∆, Р=0,95* 3,15 ± ∆, Р=0,95* 1,39± 0,35 2,80± 1,10 

3 

р. Устя м. Рівне,        
 0,2 км вище скиду  

 о.с. ВДКП „Рівнеобл-
водоканал” 

Cu 0,006 ± ∆, Р=0,95* 0,95 ± ∆, Р=0,95* 1,27± 0,26 0,92± 0,36 

4 Pb не виявлено 0,10 ± ∆, Р=0,95* 0,44± 0,12 0,12± 0,05 

5 Zn 0,001 ± ∆, Р=0,95* 3,52 ± ∆, Р=0,95* 1,24± 0,31 3,21± 1,25 

6 

р. Устя м. Рівне,         
0,3 км нижче скиду 

 о.с. ВДКП „Рівнеобл-
водоканал” 

Cu 0,004 ± ∆, Р=0,95* 1,01 ± ∆, Р=0,95* 1,58± 0,26 0,59± 0,23 

7 Pb не виявлено 0,35 ± ∆, Р=0,95* 0,77± 0,22 0,22± 0,09 

8 Zn 0,001 ± ∆, Р=0,95* 2,87 ± ∆, Р=0,95* 2,42± 0,61 2,90± 1,10 

9 

р. Устя 
за межами м. Рівне 

Cu 0,005 ± ∆, Р=0,95* 0,72 ± ∆, Р=0,95* 2,02± 0,40 0,40± 0,16 

* похибка вимірювання (вода): ∆ (Zn) = 0,00002; ∆ (Cu) = 0,00012; донні відклади: ∆ (Pb) = 0,003;  ∆ (Zn) = 0,07;  ∆ (Cu) = 0,02; 

Р=0,95 – похибки вимірювання з ймовірністю 0,95.
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Таблиця 3 

Рівень токсичності води р. Устя та водосховища Басів Кут  

Довжина корінців, 
см 

Показник ток-
сичності, % 

Рівень токсичності 

Об’єкти 

L
a
c
tu

c
a
 

sa
ti

v
a
 

A
ll

iu
m

 

c
e
p
a
 

L
a
c
tu

c
a
 

sa
ti

v
a
 

A
ll

iu
m

 

c
e
p
a
 

L
a
c
tu

c
a
 

sa
ti

v
a
 

A
ll

iu
m

 

c
e
p
a
 

Р. Устя 
0,6± 0,1 

2,0± 
0,1 

40,3 36 
вище за 
середній 

середня 

Водосховище 
Басів Кут 

1,2± 0,1 5,5±0,1   40 40 середня середня 

Проведена оцінка якості поверхневих вод із використанням методів 
біотестування дала змогу встановити:  За результатами біотестування 

на прикладі тест-об’єктів цибулі звичайної (Allium cepa), салату посів-

ного (Lactuca sativa) з’ясовано, що рівень токсичності води коливався 

від 40% – („середнього” у водосховищі Басів Кут) та 36-40,3% («вище 

за середній» у   р. Устя) рівнів токсичності. 

Висновок. Проведена оцінка якості поверхневих вод із викорис-

танням методів біотестування дала змогу встановити:  1. За фітоінди-

каційним  показником вирахувано, що  якість води р. Устя  у 2005 р. 

належала до ІV класу – стан водного середовища  перехідний, а у 

2006–2008 р.р. – до ІІІ класу, стан водного середовища – задовільний. 

2. Доведено, що представники хірономід можуть бути індикаторами 

стану водного середовища, оскільки накопичують важкі метали. 3. За 
результатами біотестування на прикладі тест-об’єктів цибулі звичайної 

(Allium cepa), салату посівного (Lactuca sativa.) з’ясовано, що рівень 

токсичності води коливався від 40% – („середнього” у водосховищі 

Басів Кут) та 36 – 40,3% («вище за середній» у   р. Устя) рівнів токсич-

ності. 
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USE OF BIOINDICATORS AND BIOTESTING FOR THE  

ASSESSMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS 

 

In this article the basic methodology for assessing the state of aquatic 

ecosystems using bioindicators and bioassay is shown. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ И  

БИОТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ 
 

В данной статье приведены основные методики оценки состояния 

водных экосистем с помощью биоиндикации и биотестирования. 

Ключевые слова: биоиндикация, биотестирование, водная экосис-
тема. 
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