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Антропогенний вплив на поверхневі води є наслідком господарської (виробничої)
діяльності суспільства. Іноді він має спеціальну мету змінити елементи природи в
бажаному напрямі. Ті чи інші зміни в стані поверхневих вод, спричинені антропогенним
впливом, розвиваються за принципом ланцюгової реакції, зумовлюючи зміну основних
елементів водойм, що оцінюють різні наукові підходи.
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Антропогенное воздействие на поверхностные воды является следствием хозяйственной
(производственной) деятельности общества. Иногда оно имеет специальную цель
изменить элементы природы в желаемом направлении. Те или иные изменения в
состоянии поверхностных вод, вызванные антропогенным воздействием, развиваются
по принципу цепной реакции, вызывая изменение основных элементов водоемов, что
оценивают различные научные подходы.
Ключевые слова: поверхностные воды, антропогенное воздействие.
Human influence on surface waters is a consequence of the economic (productive) activities of
society. Sometimes it has the special purpose of changing the elements of nature in the desired
direction. Some changes in surface water conditions caused by anthropogenic influence are
following a chain reaction pattern, causing changes in the main elements of the water bodies,
which are assessed by different scientific approaches.
Keywords: surface water, human impact.
Сучасні гідроекологічні підходи до досліджень природних вод, незмінно
використовують зіставлення показників якісного складу води з нормативами відповідних
хімічних показників. Натепер, такі методи є найбільш розповсюдженими. При цьому, серед
основних критеріїв оцінок екологічного стану водного середовища найбільш об’єктивними
вважаються нормативи рибогосподарської категорії водокористування.
Так, коли в озері Чорне Велике сталася масова загибель вугра європейського, причини
аналізувались шляхом визначення концентрації нафтопродуктів та ряду важких металів у
таких ланках гідроекосистеми, як вода та донні відклади. У результаті було виявлено, що
нафтопродукти в озерній воді мали вміст із перевищенням у 2,8–8,0 разів відносно ГДКрибгосп,
а найвищі концентрації були зафіксовані на мілководді та у придонному шарі води [1].
При визначенні наслідків регулярного впливу високомінералізованих промислових
стічних вод на гідроекологічний стан р. Інгулець, проводилось порівняння гідрохімічних
показників з вимогами, які висуваються для поверхневих вод рибогосподарських водойм. У
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створах спостережень якість води знаходилась у межах II–IV класу, що характеризується за
ступенем чистоти – «досить чиста» та «брудна» [2; 3].
При оцінках гідроекосистеми р. Прут Карпатського НПП за нормативи якості води також
приймались ГДК та ОБРВ для водойм, що мають рибогосподарське призначення. Проводячи
дослідження, автор розробив оригінальну шкалу оцінювання потенціалу екологічного стану
річки Прут. Шкала базувалась на розрахунках перевищень допустимих концентрацій хімічних
речовин у воді над їх фактичними значеннями та ділення результатів на загальну кількість
показників, які було використано [4].
Метою нашого дослідження був аналіз сучасних підходів до оцінок антропогенного
впливу на поверхневі води.
Для досягнення поставленої мети, доцільно охарактеризувати основні процедури, які,
як правило, застосовуються під час розробки еколого-рибоводних критеріїв якості
поверхневих вод.
Як правило, спершу визначають допустиму добову дозу споживання (ДДДС), що є
кількісним виразом певного забруднювача, який може споживатись людиною щодня протягом
життя, але має гарантію безпеки для її здоров’я. ДДДС базується на всіх відомих у галузі
токсикології даних про тварини та людину відносно до конкретної речовини, враховуючи
невивченість взаємозв’язків між впливом і можливими наслідками.
Надалі, визначається ймовірна норма споживання на добу (ВДНС), враховуючи вплив на
людину хімічної речовини з усіх можливих джерел. ВДНС враховує також середні й високі
норми споживання рибних та інших видів харчової продукції. Так з’ясовується потенційний
вплив хімічної речовини з різних джерел (харчових продуктів) на різні групи населення, в
тому числі найуразливіші (діти, люди похилого віку).
Зрештою, якщо ВДНС виявляється вища за ДДДС, тоді визначаютья максимально
допустиму концентрацію речовин у рибі (за критеріями для споживання рибної продукції).
Критерій якості води встановлюється на рівні за якого концентрація речовини задовольняє
умові коли біопримноження та біоакумуляція (послідовне зростання концентрації речовин у
харчових ланцюгах) не призводять до перевищень рівнів концентрацій речовин у рибі, з
врахуванням критеріїв споживання рибної продукції.
Варто згадати й підходи прикладної токсикометрії при проведенні оцінювання стану
поверхневих вод. Токсикометрія, яка є розділом токсикології, займається розробкою та
вдосконаленням методів кількісних оцінок токсичних властивостей хімічних речовин. Завдяки
токсикометричним методам було встановлено, що речовини, наявні у воді в концентрації у
1,5–2 рази вище за ГДК, можна вважати факторами малої інтенсивності, оскільки внаслідок
тривалого привнесення та перебування у поверхневих водах вони здатні чинити
неспецифічний (хронічний) вплив на біоту [5].
Нині ГДК встановлені для більше1000 хімічних сполук [6]. Розроблені нормативи які
регламентують якість вод окремо для водойм господарсько-побутового, культурно-побутового
та рибогосподарського призначення [7].
Коли йдеться про випадки масових заморів риби у водному об’єкті, найчастіше,
звертаються до визначення певного набору показників, які передбачені стандартами
організацій України СОУ 05.01-37-385:2006 (розробник Інститут рибного господарства
УААН). Вони засновані на галузевому стандарті ГОСТ 15.372 – 87 [8], який наводить основні
вимоги до показників якості води для водойм рибогосподарського призначення. Взагалі, в
рибогосподарських водоймах, основними хімічними показниками, які відображують
екологічно-доцільний процес вирощування риби є окислюваність перманганатна, азот
амонійний, азот нітритний та фосфор мінеральний [9].
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Для прикладу, нормативні значення показників якості води з джерел водопостачання у
періоди вирощування коропових у полікультурі є такими: температура – не більше 28° С,
кольоровість – не більше 50°, прозорість – у межах 0,75–1,0 м, завислі речовини – більше
25,0 мг/дм3, водневий показник (рН) води – у межах 6,5–8,5, розчинений у воді кисень – не
менше 5,0 мгО2/дм3, двоокис вуглецю – не більше 25,0 мгСО2/дм3, сірководень (мгH2S/дм3) –
відсутній, аміак вільний (NH3) – 0,05 мгN/дм3, азот амонійний (NH4+) – 1,0 мгN/дм3, нітрити
(NO2-) – 0,1 мгN/ дм3, нітрати (NO3-) – не більше 2,0 мгN/ дм3, фосфати (PO4-3) – 0,5 мгР/дм3,
залізо загальне (Fe+2+3) – 1,0 мгFe/дм3, перманганатна окислюваність – 15,0 мгО2/дм3,
біхроматна окислюваність – 50,0 мгО2/дм3, БСК – 3,0 мгО2/ дм3, БСК5 – 4,5 мгО2/ дм3, кальцій
(Ca2+) – 50–70 мг/ дм3 (2,5–3,5 мг-екв/дм3), магній (Mg2+) – 30 мг/ дм3 (не більше 2,5 мгекв/ дм3), загальна твердість 5–7 мг-екв/дм3, гідрокарбонати (HCO3) – 300–400 мг/дм3 (4,9–
6,5мг-екв/дм3), хлориди (Cl-) 50–70 мг/дм3 (1,48–1,97 мг-екв/дм3), сульфати (SO42-) – 50–
70 мг/дм3 (1,04–1,46 мг-екв/дм3), натрій (Na+) та калій (K+) – 50 мг/дм3 (не більше 2,0 мгекв/дм3), мінералізація 1000 мг/дм3, загальна кількість мікроорганізмів 3,0 млн кл/мл,
чисельність сапрофітів – 5,0 тис. кл./мл [8].
Наведені показники дають чітке уявлення про наявний евтрофний (тобто сапробний)
стан водних об’єктів, який пов’язаний із надходженням біогенних елементів та органічних
речовин до водойм, які прийнято вважати нешкідливими і які чинять стимулюючу дію на
розвиток певних груп фітопланктонних організмів.
Поширеною є думка щодо «універсальності» нормативів, тобто їх придатності для всіх
природних зон, усіх періодів року, будь-яких місць розташування [10]. До того ж, у
ГДКрибогосп. відсутня різниця для лентичних та лотичних гідроекосистемх [11]. Однак, кожна
екосистема має еволюційно обумовлений унікальний комплекс зв’язків між окремими
компонентами [12; 13], унікальним адаптаційним потенціалом до шкідливого впливу [14; 15]
та набутою з часом токсикорезистентністю [16; 17].
У різних країнах, нормативи вмісту забруднюючих речовин у поверхневих водах мають
суттєві відмінності, незважаючи на уніфікованість методів їх встановлення [18; 19]. Так, в
Українських нормативах занижені нормовані значення Cu, V, Mn та деяких інших елементів
[8; 20], порівняно з такими країнами, як Канада, США, країни ЄС. А нормативи для Cd, Zn, Pb
і Al завищені [21; 22]. ГДК не співпадають і для переліку органічних токсичних Хоча ГДК
встановлено для більш ніж 1000 з’єднань, число забруднюючих речовин, які можуть впливати
на стан біоти у водоймах, перевищує мільйон найменувань і постійно зростає [23]. До того ж,
у прісноводних екосистемах утворюється складний комплекс різноманітних хімічних
з’єднань, вплив яких на біоценози має принципово інший характер ніж їх окремі складові.
Не пояснюючи суть термінів евтрофного та токсичного забруднення гідроекосистем,
варто зауважити, що всі речовини, які присутні у водному середовищі, негайно залучаються
до ланцюгів різних перетворень за дії різноманітних факторів [24; 25; 26]. При цьому
відбуваються фізичні процеси (механічне перемішування, осадження, адсорбція та десорбція,
фотоліз), хімічні процеси (дисоціація, гідроліз, комплексоуворення, окисно-відновні реакції),
біологічні (поглинання живими організмами, розклад та перетворення за участю ферментів та
метаболітів), геологічні процеси (захоронення у донних відкладах та породоутворення) [27].
Так, присутні у гідроекосистемах елементи можуть посилювати свій негативний вплив.
Наприклад, токсична дія кожної з трьох пар важких металів: Ni-Zn, Cu-Zn, Cu-Cd (у
формі сульфатів) проявляється більш ніж у 5 разів сильніше, порівняно з токсичною дією
солей окремих металів [28].
Такі приклади взаємодії речовин у водному середовищі пояснюються синергетичними
та адитивними явищами, що і обумовлює появу токсичних ефектів, їх вираженість та
наслідки.
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Висновки. Отже, в умовах сучасної багатокомпонентності забруднення навколишнього
середовища, коли основним шкідливим фактором стає не зверх нормативна концентрація
хімічних речовин, а їх складний комплекс, ця проблема повстає особливо гостро. Науково
важливим завданням є визначення тих показників, які повинні першочергово враховуватись
при оцінках якості води, особливо якщо основним завданням досліджень є оцінка стану
гідроекосистем як середовища існування організмів.
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