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Виявлено погіршення екологічного стану донних відкладів р. Устя за вмістом важких  
металів. З’ясовано, що в сучасний період осади річки відіграють роль акумулятора 
продуктів антропогенезу на фоні геохімічних аномалій окремих елементів. Для 
покращення загального екологічного стану р. Устя пропонується проведення  
механізованого способу очищення русла. 
Ключові слова: донні відклади, екобезпека, антропогенез, важкі метали. 
  
Выявлено ухудшение экологического состояния донных отложений р. Устья по 
содержанию тяжелых металлов. Установлено, что в современный период осадки реки  
аккумулируют продукты антропогенеза на фоне геохимических аномалий отдельных 
элементов. Для улучшения общего экологического состояния р. Устья предлагается  
проведение механизированного способа очистки русла. 
Ключевые слова: донные отложения, экобезопасность, антропогенез, тяжелые металлы. 
 
Deterioration of the ecological status of the sediments of the Ustіа River by the content of 
heavy metals has been revealed. It has been found that in the modern period river sediments 
play the role of the accumulator of anthropogenesis products against the background of the 
geochemical anomalies of individual elements. To improve the overall ecological status of the 
Ustia River, it is proposed a mechanized way of cleaning the bed. 
Keywords: bottom sediments, ecological safety, anthropogenesis products, heavy metals. 

 
Відомо, що екологічний стан донних відкладів є прямим індикатором рівня 

антропогенезу в басейнах річок, адже саме донні відклади є своєрідним «депо» 
забруднюючих речовин у водоймах. З огляду на факт, що 70% населення України 
споживають воду з поверхневих джерел, характеристика донних відкладів є невід’ємною 
частиною екологічної безпеки як в регіональних, так і в локальних масштабах нашої країни. 

Численні дослідження доводять, що на розподіл та накопичення забруднюючих 
елементів у донних відкладах, в першу чергу впливають їх фізико-хімічні характеристики. 
Доведено, що перехід важких металів з донних відкладень в придонний шар може 
здійснюватися як за рахунок змульчування донних відкладень, так і за рахунок процесів 
розчинення і десорбції раніше накопичених в донних відкладеннях елементів [1]. Важливими 
факторами  регуляції вмісту металів у донних відкладах є також pH [2], дефіцит розчиненого 
кисню [3], седиментація розчинених органічних речовин і завислих частинок, 
життєдіяльність гідробіонтів [4], атмосферні опади, підземні води та сезон року [5]. 

Методологія досліджень. Нами досліджувалась мала річка Устя, що протікає по 
території Рівненського району Рівненської області, має загальну довжину 68 км і площу 
водозбору 762 км2. Русло річки зазнає суттєвого зарегулювання та впливу стічних вод, а 
басейн – широкомасштабних меліорацій, сільськогосподарського освоєння та урбанізації.  
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Стан донних відкладів річки вивчали на шести ділянках. Проведення досліджень 
передбачало відбір донного ґрунту спеціальним пробовідбірником (всього 218  проб, вагою 
250-300 г кожна) [6]. Зразки доставляли в лабораторію рівненської філії Інституту родючості 
ґрунтів, до проводився їх хімічний аналіз на вміст мікроелементів. Для з’ясування токсичних 
властивостей ДВ проводилось біотестування. Лабораторно-приладну базу становили 
спектрофотометр СЕМІ-600 та мікроскоп «Мікротон-400». 

Мета роботи – обґрунтування проекту вилучення донних відкладів малої річки Устя в 
системі екологічної безпеки регіону задля відновлення гідрологічного режиму та усунення 
негативних наслідків техногенного навантаження на гідроекосистему.  

Об’єкт досліджень – процеси формування екологічного стану донних відкладів річки.  
Предмет досліджень – геохімічні та токсикологічні характеристики донних відкладів. 

На початковому етапі роботи, в результаті власних досліджень нами було виявлено 
кілька типів донних відкладів у руслі річки Устя. Вони відрізнялись як за фізичними, так і за 
органолептичними характеристиками.  Переважали сірі та чорні органо-мулисті поклади, із 
найвищою потужністю в межах урбанізованих територій. 

У створі № 1 (поблизу витоку річки) донні відклади були представлені піщано-сірим 
мулом. У створі № 2 (нижче розміщення основних промислових підприємств у басейні)  – 
піщано-сірим мулом із вкрапленнями рослинності та запахом сірководню. У створах № 3, 4 і 
5 (в межах м. Рівне) донні відклади з обох берегів були представлені потужним шаром 
чорного мулу. У створі № 6 (в гирлі річки) русло мало переважно піщане дно. 

В окремих місцях потужність органо-мулових відкладів перевищувала 120 см, що з 
огляду на середню глибину річки близько 1,7 м – значно погіршує її загальний стан, а отже 
являє екологічну небезпеку поверхневих вод регіону. 

Згідно поставлених завдань, проведений хімічний аналіз ДВ річки в 2018 р. виявив 
перевищення вмісту кобальту (Со) до 4,5 разів та перевищення вмісту кадмію (Cd) до 
2,5 разів (в межах міста). При цьому, відповідно державного стандарту, донні відклади р. 
Устя згідно наших досліджень у 2018 р. належать до 1 групи допустимих величин вмісту 
важких металів у осадах стічних вод. 

Оцінена нами динаміка токсичності донних відкладів (за результатами біотестування) 
[7], коливалась  від 2 до 4 групи впродовж останньої декади 2018 р. У створах в межах 
урбанізованих територій мала переважно 3 і 4 групи, відповідно «середньо-» та 
«висотоксичні» (див. рисунок). 

  

  
 

 

Рисунок. Прояв токсичності дослідних зразків р. Устя за результатами біотестування у 2018 р. 
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На наступному етапі, для виявлення змін у екологічному стані ДВ р. Устя, ми 
проаналізували попередні дані подібних досліджень. Це дозволило нам  з’ясувати, що фактор 
формування хімічного спектру ДВ за вмістом важких металів впродовж  двадцятирічного 
періоду помітно змінювався. Зокрема, концентрації таких елементів як Cu, Zn, Pb, Co та Cd 
за даними 2015 р. виявились підвищеними порівняно з 1994 р., за виключенням верхньої 
частини річки, де мають місце геохімічні аномалії вмісту Mn.  

Очевидним доказом екологічної небезпеки в межах басейну річки є зростання вмісту 
металів у ДВ після дамби водосховища (створ № 3 – в межах міста Рівне) в 2018 р., 
порівняно з ретроспективними даними за 1994 р.  

У середньому для річки, у забрудненні донних відкладів як відносно фонових значень, 
так і відносно санітарно-гігієнічних критеріїв першість мали такі елементи, як  цинк, свинець 
та мідь. У 2015 р. серед них з’являється кобальт і кадмій. А наші дослідження в 2018 р. 
доводять, що їх концентрації прогресують. 

Розрахований нами рівень забруднення донних відкладів за ігео-класами [8] був 
переважно «суттєвим» у 1994 р. і «посиленим» у 2015 і 2018 рр. за вмістом Mn. За вмістом 
Cu, Zn і Pb «помірним» у 1994 і 2015 роках та «суттєвим» в 2018. Також у 2018 р. «суттєвим» 
виявився вміст кадмію та кобальту. 

Факт значної потужності мулових відкладів дає підстави стверджувати про 
необхідність проведення розчищення русла річки, що особливо актуально для ділянок в 
межах урбанізованих територій. Тож, завершальним етапом нашої роботи були розрахунки 
обсягів вилучення  ДВ з річки, враховуючи їх розробку, транспортування  і складування. 

Для оптимізації процесу, ми розглядаємо можливість використання земснаряду 
сучасного покоління, а саме машини амфібії «Труксор», що має енергетичну незалежність та 
продуктивність на рівні екскаватора. Її перевагами є  робота у важкодоступних місцях та 
можливість транспортування вилученого мулу по воді, що значно полегшує реалізацію робіт  

Висновки. В сучасний період осади річки Устя відіграють роль акумулятора продуктів 
антропогенезу, що позначається на екологічній безпеці регіону досліджень з огляду 
резервації поверхневих вод для питних потреб.  

Для покращення загального екологічного стану р. Устя пропонується проведення 
механізованого способу очищення русла річки від донних відкладів, що потребує 
відповідних технічних рішень та проведення проектних розрахунків. 
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