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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 261 с., 30 табл., 5 рис., 1 дод., 165 джерел.
ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, ВОДНИЙ ОБ’ЄКТ, ВОДНА ЕКОСИСТЕМА, ХІМІЧНЕ
ЗАБРУДНЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ, ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ, МЕТОД
БІОТЕСТУВАННЯ, ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ, ЕКОЛОГІЧНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ.
Об’єкт дослідження – поверхневі водні об’єкти, які підлягають хімічному
забрудненню.
Мета роботи – аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду з вирішення проблеми
хімічного забруднення поверхневих вод та розроблення проєкту «Методичних
рекомендацій з оцінювання екологічних та економічних наслідків хімічного
забруднення поверхневих вод відповідно до положень європейського законодавства».
Методи дослідження – вибір оптимального набору методик біотестування для
оцінювання

екологічних

наслідків

хімічного

забруднення

поверхневих

вод;

дослідження системи екологічної відповідальності, яка діє в європейських та інших
зарубіжних країнах, та національних нормативно - правових актів щодо стягнення
збитків за порушення водного законодавства.
Результати дослідження.
Здійснено аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел з питань використання
методик біотестування для оцінювання екологічного стану поверхневих вод та
визначення токсичних властивостей води і хімічних речовин.
Обґрунтовано доцільність застосування Переліку методик біотестування для
оцінювання екологічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод.
На основі аналізу національних нормативно-правових актів та методичних
підходів з оцінювання економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод
в європейських та інших зарубіжних країнах розроблено алгоритм урахування рівнів
гострої летальної токсичності зворотних вод в розрахунках розмірів відшкодування
збитків, заподіяних водним об’єктам внаслідок хімічного забруднення.
Розроблено проєкт «Методичних рекомендацій з оцінювання екологічних та
економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод відповідно до
положень європейського законодавства».
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
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ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ*

1.

Біологічне тестування води – експериментальне визначення

токсичності води [водного середовища] за зміною певного показника
життєдіяльності тест-об’єкта.
2.

Води поверхневі – води, які знаходяться на поверхні суші у вигляді

різних водних об’єктів.
3.

Водний об’єкт – зосередження природних вод на поверхні суші, чи

в земній корі, яке має характерні форми поширення і риси гідрологічного
режиму і належить до природних ланок круговороту води.
4.

Гостра летальна токсичність води – летальна токсичність води,

зумовлена короткочасною дією токсиканта.
5.

Гранично допустима концентрація речовини у воді (ГДК) –

концентрація речовини у воді, вище якої вода непридатна для установленого
виду водокористування.
6.

Діапазон

реагування

тест-об’єкта

–

унормований

інтервал

концентрацій еталонної речовини, у межах якого знаходиться вибране значення
певної тест-реакції за встановлених умов експозиції. (Примітка. Діапазон
реагування використовують для перевірки придатності тест-об’єкта до
біотестування).
7.

Добрий екологічний стан – це стан поверхневого водного об’єкта,

коли існують невеликі зміни в складі та розповсюдженості таксонів основних
ланок трофічного ланцюга водної екосистеми порівняно з типоспецифічними
умовами.
8.

Добрий стан поверхневої води – це стан поверхневого водного

об’єкта, коли екологічний і хімічний його стан є принаймні «добрими».
9.

Добрий хімічний стан поверхневої води – це хімічний стан, що

відповідає екологічним цілям для поверхневих вод, тобто хімічний стан
поверхневого водного об’єкта, у якому концентрація речовин – забрудників не
перевищують стандартів екологічної якості.
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10.

Екологічне оцінювання якості води - віднесення води до певних

класів, категорій чи індексів згідно з офіційно визнаною системою екологічних
класифікацій якості води на підставі певних кількісних значень (критеріїв) за
хімічними та біологічними показниками складу і властивостей води.
11.

Екологічний стан водного об’єкта – це вираження якості структури

і функціонування водних екосистем, пов’язаних з поверхневими водами,
відповідно до класифікації за біологічними елементами якості води.
12.

Еталонна речовина – стандартний хімічний реактив з певними

фізико-хімічними властивостями, який використовують для встановлення
похибки визначень токсичності води [водного середовища] і діапазону
реагування тест-об’єкта.
13.

Збитки – фактичні або можливі економічні і соціальні втрати, які

виникають в результаті будь-яких подій або явищ, у тому числі змін
природного середовища, його антропогенного забруднення (М. Ф. Реймерс).
14.

Критерій токсичності – встановлене значення тест-реакції за певних

умов експозиції, на підставі якого роблять висновок щодо токсичності води.
15.

Летальна токсичність води – токсичність води, що призводить до

загибелі водного організму.
16.

Норматив екологічної безпеки водокористування – норматив, який

встановлюється для оцінки можливостей використання води з водних об’єктів
для потреб населення і галузей економіки та забезпечує безпечні умови
водокористування.
17.

Норми якості води – установлені значення показників складу і

властивостей води по видам її використання.
18.

Показник

токсичності

–

показник

життєдіяльності

водного

організму, за яким оцінюють токсичність води [водного середовища].
19.

Стан поверхневої води – це загальний вислів щодо стану

поверхневого водного об’єкта, який визначається згідно з найгіршим
показником його екологічного та хімічного стану.
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20.

Тест-об’єкт – чутливий(і) до дії токсикантів організм(и), спеціально

підготовлений(і) за лабораторних умов до біотестування.
21.

Токсичність води [водного середовища] – зумовлена наявністю

токсикантів властивість води [водного середовища], що характеризує її [його]
здатність порушувати життєдіяльність водних організмів.
22.

Ураженість водної екосистеми – це кількісна характеристика

ступеня порушення структури та характеру функціонування водної екосистеми
в залежності від рівня шкідливого впливу хімічних речовин токсичної дії на
життєдіяльність водних організмів.
23.

Хронічна токсичність води – токсичність води, що виявляється

внаслідок тривалої (понад 96 год) токсиканта.
24.

Якість води – характеристика складу і властивостей води, яка

визначає її придатність для конкретних видів використання.

*

Терміни та їх визначення наведено відповідно до: ДСТУ 3928-99 Охорона природи.
Гідросфера. Токсикологія води. Терміни та визначення; Directive 2000/60/EC of the European
Parliament and of the Council of establishing a framework for Community action in the field of
water policy/ OJ L 327, 22.12.01. – 2001.
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ВСТУП
У

сучасних

поверхневих

умовах

зростаючого

водних об’єктів України

антропогенного

важливого

забруднення

значення

набувають

дослідження екологічних та економічних наслідків його впливу на стан
поверхневих вод та якість води.
Важливим видом природокористування є використання поверхневих вод
для задоволення потреб населення і різних галузей економіки. Україна
належить до найменш забезпечених водою країн в Європі. В той же час
забруднення поверхневих вод перевищує їх здатність до самовідновлення,
внаслідок чого більшість поверхневих водних об’єктів України знаходяться в
критичному стані. Встановлення норм екологічно допустимого антропогенного
навантаження на поверхневі води – гранично допустимих концентрацій (ГДК)
хімічних речовин є важливим, але недостатнім засобом попередження
подальшого забруднення поверхневих вод. Відсутність нормативів для
більшості хімічних речовин та неврахування ефектів синергізму в процесі їх
взаємодії призводить до того, що досить часто дотримання нормативної якості
води за окремими забруднюючими речовинами не відбиває сумарного ефекту,
який характеризує екологічний стан водного об’єкта. Адже відомо, що різні
набори хімічних речовин або різні співвідношення між ними навіть при
дотриманні норм ГДК можуть викликати шкідливі впливи на функціонування
водних екосистем.
Функціонування

водних

екосистем

рекомендаціями

Європейської

економічної комісії ООН визначено в якості одного із видів водокористування
поряд з традиційними. Це передбачає необхідність створення умов для
підтримання їх нормального функціонування, біотична складова яких відіграє
особливу роль у збереженні структури водних екосистем, що пов'язано зі
здатністю біоти адаптуватися до змінених умов середовища існування таким
чином, щоб компенсувати можливі негативні впливи.
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Забруднення поверхневих вод екологічно небезпечними хімічними
речовинами призводить до глибоких змін у структурно-функціональній
організації водних екосистем внаслідок того, що середовище існування водних
організмів набуває токсичних властивостей, наявність яких визначають за
допомогою методу біотестування.
Аналіз та узагальнення наявної інформації, що стосується оцінки
екологічних

та

економічних

наслідків

антропогенного

забруднення

поверхневих вод, показали, що в сучасних природоохоронних системах
запропоновано різні підходи до визначення шкоди, заподіяної поверхневим
водним об’єктам. При цьому слід зазначити, що практично в усіх країнах
система

оцінювання

забруднення

водних

екологічної
об’єктів

та

економічної

заснована

на

відповідальності

принципі

за

екологічної

відповідальності не лише за попередження, а також за ліквідацію наслідків
завданої водним об’єктам шкоди. У той же час в різних країнах мають місце
суттєві відмінності в підходах при оцінюванні екологічних та економічних
наслідків хімічного забруднення поверхневих вод.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), до складу
якої входять 34 розвинених країн Європи, Канада, США, Японія та інш.,
визначила стратегію у вирішенні екологічних, економічних та соціальних
наслідків антропогенного забруднення поверхневих вод. У цих країнах в
законодавчому порядку нанесення шкоди водним об’єктам розглядається як
екологічний збиток, який в грошовому вираженні включає покриття витрат
відповідальною стороною не тільки за виявлений факт забруднення, але також
і за відновлення порушених властивостей та характеру функціонування водних
екосистем.
На відміну від країн, що входять до складу ОЕСР, в країнах Східної
Європи, Кавказу та Центральної Азії (ВЕКЦА) запропоновано спрощений
підхід, який полягає в тому, що стягнення збитків за нанесення шкоди водним
об’єктам

передбачає

відповідальність

лише

за

недотримання

природокористувачами нормативно-правових актів, тобто за встановлений
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факт забруднення (наприклад, наднормативний скид забруднюючих речовин зі
стічними водами у водний об’єкт) і не враховує витрат на відновлення
порушених властивостей водних екосистем, що по-суті є не збитками за
нанесення заподіяної шкоди, а штрафною санкцією. Зазначена система за
порушення водного законодавства використовується також у водоохоронній
практиці України відповідно до чинної «Методики…..».
У водоохоронній практиці країн ОЕСР при вирішенні проблеми
обмеження

надходження

до

поверхневих

водних

об’єктів

екологічно

небезпечних хімічних речовин в останні роки поширився напрям інтегрального
оцінювання екологічного стану водного середовища, що здійснюється шляхом
використання певних індикаторних організмів, які дають змогу визначити
сумарний ефект хімічного забруднення поверхневих вод.
Зазначена проблема досить ефективно вирішуються в європейських
країнах в рамках реалізації положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС,
Директив 2004/35/ЄС та 2008/105/ЄС. Зокрема, з метою відшкодування витрат
на відновлення функцій водних екосистем екологічний збиток стягується за
шкідливий вплив хімічного забруднення на їх біотичну складову шляхом
використання організмів-індикаторів.
Оцінювання екологічного стану водних об’єктів шляхом спостереження
за зміною індикаторних організмів дозволяє об’єктивно визначати ознаки
наближення екологічного регресу водної екосистеми внаслідок порушення
самоочисної здатності водного об’єкта. В такий спосіб моніторингові служби
отримують можливість завбачати несприятливі екологічні ситуації при
розробленні відповідними органами управління певних превентивних заходів,
які б цю загрозу попереджували.
У межах виконання даної роботи для оцінювання екологічних наслідків
порушення природних властивостей водних екосистем використовували метод
біотестування із застосуванням організмів-біотесторів, за відповідними
реакціями яких визначали токсичні властивості води, що в інтегральній формі
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характеризує

ступінь

негативного

впливу

хімічного

забруднення

на

екологічний стан поверхневих вод.
Повсюдне посилення антропогенного навантаження на поверхневі води
зумовлює нагальну потребу в удосконаленні системи охорони водних ресурсів
шляхом залучення біологічних методів оцінювання екологічних наслідків
хімічного забруднення поверхневих вод та сучасних підходів щодо розрахунку
збитків, заподіяних водним об’єктам внаслідок їх забруднення екологічно
небезпечними хімічними речовинами на основі результатів екотоксикологічної
оцінки джерел забруднення водних об’єктів.
Підставою для виконання роботи є Тематичний план прикладних
наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок за
бюджетною програмою КПКВК 2701040 «Наукова і науково-технічна
діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів» на 2019-2021.
Технічне завдання та календарний план роботи за темою було розглянуто
та ухвалено Вченою Радою УКРНДІЕП від 06.12. 2018 р., протокол № 6.

Звіт оформлено відповідно до ДСТУ 3008-2015.
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РОЗДІЛ 1
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ХІМІЧНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
1.1 Забруднення поверхневих вод хімічними речовинами та їхній
вплив на структуру і характер функціонування водних екосистем та
екологічний стан поверхневих водних об’єктів
Хімічне

забруднення

–

зміна

природних

хімічних

властивостей

середовища, що перебільшує середньобагаторічні коливання кількості будьяких речовин для періоду, що розглядається; проникнення у середовище
хімічних речовин або відсутніх у цьому середовищі раніше, або змінюючих
природну концентрацію до рівня, що перевищує встановлену норму. Кількість
хімічних забруднень дуже велика – їх десятки тисяч видів. Кожен рік у
світовому масштабі до навколишнього середовища потрапляє велика кількість
різних хімічних речовин [1].
Забруднення поверхневих вод хімічними речовини за теперішнього часу
оцінюється рівнем перевищення концентрацій забруднюючих речовин над
гранично допустимими концентраціями (ГДК) у воді водних об’єктів, що може
бути причиною порушення норм якості води.
Забруднююча воду речовина – це будь-яка речовина у воді, яка викликає
порушення норм якості води. Зазначимо, що «забруднююча речовина» і
«забруднювач» як термін, який досить часто використовується вітчизняними
науковцями, є різними поняттями. Забруднювач – це джерело забруднення
природних вод, яке вносить до них забруднюючі речовини, у результаті чого
може бути перевищена ГДК. Термін «забруднювач» не можна вживати замість
терміну «забруднююча речовина». Найбільш доцільним терміном є «джерело
забруднення» замість «забруднювач» [2].
Надходження до поверхневих вод хімічних речовин із зовнішніх джерел
та іхня трансформація, що відбувається при функціонуванні водних екосистем,
є процесами, які формують якість води для використання різними галузями
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економіки та обумовлюють рівень «здоров’я водної екосистеми» тобто
«екологічний стан / статус поверхневих вод».
Екосистема – це природна система, яка утворена живими організмами і
місцем їх існування, в якому біотичні і абіотичні компоненти зв'язані обміном
речовини і енергії. У водній екосистемі відбувається спільне функціонування
біотичного співтовариства і неживої природи. Причому, нежива природа є
джерелом речовини і енергії, необхідним для існування біоти. Потрапляючи у
водний об'єкт із зовнішніх джерел, хімічні речовини стають елементами
екосистеми, і, таким чином, включаються в основні процеси, що відбуваються в
екосистемі [3].
У зв’язку з цим важливого значення набувають процеси масових
біологічних явищ, які відбуваються не лише на рівні окремих організмів, а
також у водних екосистемах. До них можна віднести, такі як зниження
чисельності,

біомаси,

продуктивності

й

інтенсивності

життєдіяльності

популяцій масових видів гідробіонтів і водних угрупувань у цілому. Саме ці
процеси є визначальними при формуванні якості води поверхневих водних
об’єктів, тобто її придатності для певного виду водокористування.
Серед хімічних речовин, які надходять до поверхневих вод із
токсикогенним стоком та атмосферними опадами, більша частина отруйна для
представників водної екосистеми. Речовини, які проявляють таку дію,
називають токсикантами, а сам процес надходження отруйних речовин у водні
об’єкти – токсифікацією. Токсичні речовини бувають природного походження і
такі, що синтезовані людиною. Останні мають назву ксенобіотики. Отруєна
токсикантами вода із середовища життєзабезпечення перетворюється у
середовище токсичне, тобто агресивне, вороже для нормального існування
гідробіонтів [4].
Вплив токсикантів на організми водної екосистеми відбувається через
декілька основних процесів, які наведені нижче:
1) біофільтрація (планктонні гіллястовусі ракоподібні, деякі веслоногі
рачки-фільтратори, двостулкові молюски, товстолобик);
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2) біоакумуляція, яка відбувається за рахунок сорбції на поверхні тіла та
за рахунок осмотичного проникнення в тканини рослин і тварин – біосорбції
(водорості, вищі водні рослини, планктонні та донні безхребетні);
3) всмоктування кореневою системою водних квіткових рослин;
4) передача по трофічним ланцюгам з наступним нагромадженням у
вищих трофічних ланках (особливо це стосується хижих та бентосоїдних риб та
рибоїдних птахів) – магніфікація [4]
Таким чином, у середовищі, якому притаманні токсичні властивості,
перебіг біологічних процесів відбувається за новими закономірностями життя,
розмноження і розвитку гідробіонтів. Суттєво змінюються процеси формування
і динаміка популяцій та структура біоценозів.
Перелік токсичних речовин, які надходять до поверхневих водних
об`єктів, з кожним роком зростає. За даними міжнародних природоохоронних
організацій кількість синтезованих і виділених з природних джерел токсичних
речовин вже перевищила 6 млн і продовжує зростати щорічно приблизно на 5
%. Деякі з них не тільки токсичні, але й призводять до генетичних, мутагенних
та канцерогенних наслідків [5].
У зв’язку з цим, пріоритетним напрямом у вирішенні проблеми
збереження

видового

біорізноманіття

є

підтримання

нормального

функціонування водних екосистем, яке безпосередньо залежить від якості
середовища існування відповідних біоценозів.
У міжнародній практиці при вирішенні проблеми управління якістю
навколишнім природним середовищем одним із видів водокористування є
функціонування водних екосистем.
Міжнародна організація економічного співробітництва і розвитку
(ОЕСР), до складу якої ввійшли країни з розвиненою економікою, підготувала
Методичні рекомендації для країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії
(СЕКЦА) [6]. Однією із головних проблем, яка розглядається у зазначеному
документі, є управління якістю води та водними екосистемами. При цьому
значна

увага

присвячена

також

видам

водокористування.

Зокрема,
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відзначається, що визначені Спеціальною робочою групою європейської
економічної комісії ООН в якості одного із видів водокористування, поряд з
відомими традиційними, визначено функціонування водних екосистем.
У таблиці 1.1 наведено види водокористування, які використовуються у
практичній діяльності низки країн. Наприклад, функціонування водних
екосистем як вид водокористування відображено у Водному кодексі Республіки
Білорусь.
Таблиця 1.1 – Види водокористування
ЄЕК ООН

Водний кодекс Республіки Білорусь

Види
водокористування з
«непошкодженою»
якістю вод

Функціонування водних
екосистем

Водні об’єкти, які розташовані на
особливо захищених природних
територіях, особливої державної
важливості або ті, що
представляють наукову, культурну
чи іншу цінність

Види
водокористування із
встановленими
нормативами якості
води

Рибне господарство
Господарсько – побутове
водопостачання
Відпочинок і туризм
Зрошення в сільському
господарстві
Технологічна вода

Рибне і мисливське господарство;
любительське рибальство;
питне водопостачання; господарсько
побутові та інші потреби населення;
води лікувального, курортного,
санаторного, спортивного,
рекреаційного та протипожежного
призначення;
сільськогосподарські потреби;
потреби промисловості
гідроенергетика;
наземний та водний транспорт

Види
водокористування
без вимог до якості
води

Виробництво енергії
Транспорт

Як видно із таблиці, функціонування водних екосистем пов’язано з
жорсткими вимогами до якості води, що не знайшло відображення в
нормативах якості поверхневих вод в країнах СЕКЦА. Зокрема, в Україні
системою нормування забруднюючих речовин при їх скиданні у водні об’єкти
не передбачено чітких вимог до якості води для забезпечення нормального
функціонування водних екосистем.
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Окрім того, діючі в країнах СЕКЦА системи класифікації якості води [6]
не дозволяють здійснювати співставлення видів водокористування та класів
якості води. Прикладом цього є широке розповсюдження використання
методики для оцінки якості поверхневих вод за гідрохімічним індексом
забрудненості води [7].
Гідрохімічний

індекс

забрудненості

води

(ІЗВ):

є

комплексним

показником якості води. Сутність цієї методики полягає у розрахунку ІЗВ за
гідрохімічними показниками та віднесення її до відповідного класу якості за
наступною класифікацією:
І клас – дуже чиста (ІЗВ < 0,3);
II клас – чиста (0,3 < ІЗВ < 1);
III клас – помірно забруднена (1 < ІЗВ < 2,5);
IV клас – забруднена (2,5 < ІЗВ < 4);
V клас – брудна (4 < ІЗВ < 6);
VI клас – дуже брудна (6 < ІЗВ < 10);
VI клас – надзвичайно брудна (ІЗВ > 10).
До І класу відносяться води, на які найменше впливає антропогенне
навантаження. Значення їх гідрохімічних показників близькі до природних для
даного регіону. Для вод ІІ класу характерні певні зміни порівняно з
природними, однак ці зміни не порушують екологічної рівноваги. До ІІІ класу
відносяться води, які знаходяться під значним антропогенним впливом. Води
ІV–VІІ класів – це води з порушеними екологічними параметрами, їх
екологічний стан оцінюється як такий, що знаходиться на стадії екологічного
регресу.
Суттєвим недоліком цієї методики є те, що розрахунок ІЗВ проводиться з
використанням 6-7 хімічних показників якості води (азот амонійний, азот
нітритний, нафтопродукти, фенол, розчинений у воді кисень, біохімічне
споживання кисню) [8].
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Для того, щоб класи якості води стали дієвим інструментом для
покращення екологічного стану водних об’єктів має сенс пов’язати градацію
якості вод з градацією їх призначення.
У таблиці 1.2 наводяться класи якості поверхневих вод відповідно до
вимог видів водокористування.
Таблиця 1.2 – Класи якості поверхневих вод відповідно до вимог видів
водокористування
Вид
водокористування
Функціонування
екосистем
Розведення/охорона
риби:
лососеві
ккоропові

Джерела питного
водопостачання

I

II

Клас якості
III

IV

V

٧

٧

-

-

-

٧

٧

-

-

-

٧

٧

٧

-

-

٧

٧

-

-

-

٧

٧

٧

-

-

٧

٧

٧

٧

-

٧

٧

٧

٧

-

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

Рекреація

Зрошення

Промислове
водокористування
Виробництво енергії
Видобуток корисних
копалин
Транспорт

٧- вид водокористування/функція підтримується
- вид водокористування /функція не підтримується
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У наведеній таблиці класи якості води безпосередньо пов’язані з видами
водокористування, їх можна охарактеризувати наступним чином:
I клас якості води за гідрофізичними, гідрохімічними, гідробіологічними,

бактеріологічними показниками та вмістом речовин специфічних показників
радіаційної та токсичної дії відповідає природному або незначно забрудненому
стану водних об’єктів. Води, якість яких відповідає першому класу якості,
придатні для всіх видів водокористування.
Води, якість яких відповідає II класу якості, в певній мірі підлягали
людській діяльності, але теж є придатними для всіх видів водокористування, в
тому числі для добре функціонуючих водних екосистем та для підготовки
питної води.
Для поверхневих вод, які відносяться до III класу якості, простих методів
водопідготовки для питної води недостатньо. Умови, необхідні для вод, в яких
мешкають лососеві риби, не дотримуються. Можна також очікувати
погіршення функціонування водних екосистем.
Для поверхневих вод IV класу якості потрібна інтенсивна підготовка води
для питного водопостачання. Можуть не дотримуватись навіть умови для
існування коропових риб.
Води V класу якості придатні тільки для видів водокористування, для
яких якість води не має значення, наприклад, виробництва енергії,
судноплавства та ін.
Як видно з таблиці 1.2. функціонування підприємств різних видів
економічної діяльності в залежності від особливостей діяльності потребує
різної якості води: від І до V. При цьому скид недостатньо очищених та
забруднених стічних вод призводить до порушення норм якості води, яка може
не

відповідати

вимогам

для

задоволення

потреб

різних

видів

водокористування.
Аналіз літературних джерел, в яких розглядаються питання щодо
компонентного складу стічних вод різних виробництв свідчить про те, що
стічні води більшості виробництв характеризуються наявністю широкого
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спектра забруднюючих речовин, які можуть виявляти токсичні, канцерогенні та
мутагенні властивості.
На основі аналізу, систематизації та узагальнення наведених даних щодо
компонентного складу стічних вод виробництв різних галузей економіки та
вивчення відомчих матеріалів [9-19], було визначено найбільш екологічно
небезпечні виробництва, до переліку яких включено наступні: виробництва
пестицидів, пластмас, синтетичних смол, полімерних матеріалів, синтетичних
волокон, синтетичного каучуку і гумових виробів, лаків та барвників,
основного

органічного

синтезу,

нафтохімічне

і

нафтопереробне,

аніоноактивних, катіонних та неіоногенних СПАР, вищих жирів, хімікофармацевтичне, коксохімічне та переробки паливних матеріалів, целюлознопаперове,

текстильне,

хутра

та

виробів

з

хутра,

машинобудівне

та

металургійне. Їхні стічні води містять різні органічні і неорганічні речовини:
метали, кислоти, луги, солі, вуглеводні, альдегіди, карбонові кислоти, спирти,
феноли,

бензоли,

ацетон,

тощо.

Широке

застосування

у

сільському

господарстві добрив – мінеральних (азотних, фосфорних, калійних) і
органічних відходів тваринництва призводить до забруднення водних об’єктів
біогенними елементами і патогенними мікроорганізмами. Серед представлених
вище хімічних речовин, які входять до складу стічних вод різних виробництв,
специфічними хімічними речовинами токсичної дії є важкі метали (ртуть,
кадмій, мідь, цинк, свинець, хром, нікель, миш’як, залізо), фториди, ціаніди,
нафтопродукти, феноли, СПАР, пестициди та інші [20].
Прийняття водною екосистемою певної маси токсичних хімічних речовин
за визначений проміжок часу без суттєвих порушень у її функціонуванні та
дотриманні встановлених норм якості води пояснюється асимілюючою
спроможністю водного об’єкта. Вона залежить від протікання таких процесів,
як змішування, розбавлення і самоочищення. При надходженні до поверхневих
вод токсичних хімічних речовин у значній кількості можуть порушуватись
процеси життєдіяльності та відтворення біотичної складової водних екосистем,
кругообіг

речовин,

процеси

самоочищення

та

біопродуктивності,

що
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призводить

до

змін

у

структурно-функціональній

організації

водної

екосистеми [21].
Значущість біотичної складової водних екосистем пояснюється тим, що
вона є середовищевідтворювальним компонентом, який забезпечує збереження
їх структури та характеру функціонування в умовах антропогенного
навантаження, розглядається у численних наукових працях. Тобто стан біоти
відображає функціональний стан водної екосистеми у цілому.
Так, у роботах М. А. Глазовської [22, 23] відзначається, що здатність
природних вод до самоочищення, благополучне функціонування водних
екосистем при вторгненні потоків техногенних речовин залежить, насамперед,
від ступеня збереження і активності живої речовини, що входить до їх складу.
І. О. Тітов [24], розглядаючи тісний взаємозв’язок живої і неживої
речовин, ввів поняття про геобіотичну систему, інтегровану в одне ціле
процесами стоку на території водозбірних басейнів.
В. С. Преображенський [25] підкреслює, що будь-який антропогенний
вплив на геоекосистему супроводжується ланцюгом змін її структури. У
зв’язку з цим, особливе місце в геоекосистемах займає біота – найбільш
уразлива, і, разом з тим, найбільш важлива у формуванні їх властивостей та
характеру функціонування.
Т. П. Купріянова [26] роль біотичної складової у здатності геосистеми
зберігати свої властивості вбачає в притаманній біоценозу, як активній частині
системи,

мінливості

та

здатності

адаптуватися

до

абіотичних

умов,

трансформувати середовище існування таким чином, щоб компенсувати
можливі негативні впливи і забезпечувати її стійке функціонування.
В. Б. Сочава [27, 28] звертає увагу на те, що геоекологічні дослідження
повинні бути засновані на методології системного підходу, який поглиблює
значення біоти як системоутворюючого компонента, досліджує антропогенні
модифікації змінених умов життєдіяльності живих істот.
Ю. А. Ізраель [29] наголошує, що стійкість екосистеми до впливу
зовнішніх факторів обумовлюється мірою біорізноманіття, яка визначається
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кількістю видів на одиницю площі або об’єму. Чим вище різномаїття видів, тим
вище

стійкість.

Однак

висока

стійкість

екосистеми

досить

часто

супроводжується «слабкістю зв’язків».
Важливість

біотичної

складової

у

функціонуванні

екосистеми

підкреслював також Ю. Одум: «живі організми та їхнє навколишнє середовище
пов’язані між собою і знаходяться у постійній взаємодії» [30].
Сформульовані у 70-х роках минулого століття В. Б. Сочавою положення
набули особливої актуальності у сучасних умовах у зв’язку з пошуком
ефективних

засобів

охоплення

всього

спектра

проблем,

обумовлених

різноманіттям форм впливу хімічних речовин на живі організми і навколишнє
середовище. Про це свідчать матеріали європейських конгресів [31, 32], на яких
розглядались питання щодо використання досягнень еколого-токсикологічного
напряму базової біологічної науки для токсикологічної оцінки наслідків
забруднення навколишнього природного середовища екологічно небезпечними
хімічними речовинами.
І. М. Подрезенко, Н. С. Остапенко та іншими науковцями у роботі [33]
теоретично доведено, що біота приймає участь у формуванні лужності
природних вод та їх карбонатної рівноваги (карбонатна система представляє
собою систему рівноваг, яка є найскладнішою в природних водах). Авторами
запропоновано новий показник – гідробіогеохімічний коефіцієнт (КГБ), який
дає можливість розширити банк знань щодо умов формування природних вод, а
також застосовувати його при визначенні якості води, яка використовується у
комунально-побутовому

водному

господарстві,

промисловості

та

риборозведенні.
У роботах [34-37] відзначається, що біотична складова є важливим
компонентом при оцінюванні якості поверхневих вод для отримання всебічної і
об’єктивної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо
обмеження негативного впливу хімічного забруднення водних об`єктів. Стійке
функціонування при екосистеми водних об’єктів може бути забезпечено тільки
за умов стабільного біотичного кругообігу при активному протіканні процесів
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самоочищення води при надходженні до них сотні тисяч хімічних речовин,
багатьом з яких притаманні токсичні властивості.
В «Методиці екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними
категоріями» [38] підкреслюється першочергова роль біологічної складової при
оцінці екологічного стану водних об'єктів для відображення реального стану
водних екосистем та ступеня благополуччя водного об’єкта в цілому.
Й. В. Царик у роботі [39] доводить актуальність проведення аналізу
автотрофних блоків екосистем (біогеоценозів) для виявлення механізмів
функціонування екосистеми в умовах антропогенного навантаження. Автором
підкреслюється їх використання у якості маркерів сучасного стану екологічних
систем.
Є. М. Безсоновим та В. І. Андрєєвим у роботі [40] на основі
екосистемного підходу запропоновано формулу розрахунку індексу екологічної
безпеки

певної

оболонки

природної

системи

(гідросфера,

атмосфера,

педосфера), яка враховує зв’язки між абіотичним середовищем та живими
організмами. При цьому автори зазначають те, що важлива роль при
оцінюванні
екологічних

індексу

екологічної

характеристик

безпеки

організмів

має

(кривих

відводитися

визначенню

толерантності),

а

саме

стенобіонтів, які населяють досліджувану територію. Їх врахування бачиться
можливим через використання коефіцієнта потенційної смертності.
Новий підхід, який дає можливість отримати кількісні показники
стійкості та ризиків втрати природних екосистем, що можуть бути використані
як індикатори стану довкілля, запропоновано Я. П. Дідухом у роботі [41]. В
його основу покладено ідею використання біотичного механізму регуляції
екосистем, що ґрунтується на законах термодинаміки. Науковцем за ступенем
стійкості запропоновано поділ біотопів на три категорії: Р-пластичні, I-інертні
та S-стійкі.
Із залученням біотичного компоненту С. М. Мадж і Я. І. Кулинич у
роботі [42] запропоновано та опрацьовано новий науково-методичний підхід
визначення змін інтенсивності механізмів внутрішньоводойменних процесів
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шляхом

використання

інтегральних

систем

індикаторів.

Такі

сучасні

інформативні інтегральні методи контролю дали змогу охарактеризувати
динаміку змін функціонування техноприродних екосистем у наступній
послідовності: індикатори стану екосистем (екологічна ємність, техноємність,
рівень компенсаційного механізму біотичної саморегуляції вод, тощо);
індикатори наслідків дії техногенних впливів (порушення

екологічної

рівноваги за рахунок втрати природоємності, тощо). Інтегральні системи
індикаторів в поєднанні з екосистемним принципом за басейновим підходом
дозволили дати комплексну екологічну оцінку екологічного стану річок
басейну Дніпра.
У роботі [43] Й. В.Гриб, М. О. Клименко та інші автори звертають увагу
на те, що якісною оцінкою стану екосистем є фізична оцінка продуктивності
суходільних і водних біоценозів. Автори також зазначають, що якість водного
середовища є функцією водного стану трансформації поверхні водозбору та
біопродуктивності і чисельності ценозів.
Науковці у роботі [44] підкреслюють важливість біотичної складової як
компонента різних екосистем, що виконує регулюючу функцію щодо
кількісного співвідношення таких елементів як C, N і P.
Актуальність виконання цієї функції біотою при взаємодії з водним
середовищем наголошується також у роботі [45]. M. E Heinrichs та інші автори
підкреслюють важливість міждисциплінарних підходів до досліджень для
підвищення розуміння складних взаємодій у морських екосистемах.
Загальні принципи теорії поліфункціональної ролі біоти в самоочищенні
води у водних екосистемах сформулював S. A. Ostroumov у роботах [46, 47], які
включають наступні елементи:
1) джерела енергії для самоочищення водних екосистем;
2) основні функціональні одиниці системи самоочищення;
3) основні процеси самоочищення;
4) внесок основних таксонів у самоочищення водних екосистем;
5) надійність системи та механізмів її забезпечення;
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6) саморегуляція біоти;
7) реакція системи на зовнішні подразники (впливи);
8) аналогія між екосистемою та біореактором;
9) висновки з природоохоронної практики.
Саморегуляції екосистеми при впливі зовнішніх факторів присвячується
робота [48]. Автори звертають увагу на те, що різноманітність реакцій на нові
стресори спричинюють зміни у видовому складі, а також можуть призвести до
асинхронної пікової активності організмів на різних трофічних рівнях.
Очікується, що всі ці наслідки суттєво змінять продуктивність, стійкість та
адаптацію водних екосистем, і, в кінцевому рахунку, можуть змінити глобальні
відгуки між процесами на рівні екосистеми та екологічними чинниками.
Зазначене питання відображено також у роботах низки інших авторів:
Н. А. Солнцев [49], Ю. М. Свирежев, [50], С. М. Разумовський [51], Р.А. Заєць
[52], Клименко М.О., Бєдункова О.О. [53], C. S. Holling [54], Seymour J. [55],
K.A. Schofield [56] та інші.
Як підсумок щодо значення живих організмів в забезпеченні стійкого
функціонування наземних і водних екосистем можна навести сформульоване
В.І. Вернадським положення щодо провідної ролі живої речовини в біосфері,
яка в ході тривалої еволюції пристосувалась до різних умов середовища і
виключно «чуйно» реагує на їх зміни [57].
Екосистема водного об’єкта не може розглядатися ізольовано поза
зв’язку з площею водозбору [58]. У зв’язку з цим, якість води суттєво залежить
від складу і властивостей забруднюючих речовин, які надходять до водних
об'єктів. Як відзначалось раніше, основними екологічно небезпечними
точковими джерелами забруднення водних об'єктів є скидання стічних вод
підприємств різних галузей економіки. Компонентний склад хімічного
забруднення поверхневих вод надзвичайно різноманітний. До водних об’єктів
потрапляють сотні тисяч хімічних речовин, у тому числі токсичні для водних
організмів.
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Потрапляючи у водні об’єкти, токсичні речовини частково розчиняються
у воді, частково інактивуються, вступаючи у взаємодію між собою
(нейтралізація, комплексоутворення та інші реакції), а також можуть
утворювати нові сполуки, більш токсичні ніж вихідні. Значна частина
токсикантів адсорбується завислими речовинами та осідає на дно, де
накопичується в донних відкладах [21].
Токсиканти

Розчинення у
воді

Нейтралізація,
комплексоутворення

Утворення
нових сполук

Токсикогенний
стік

Сорбція на завислих
речовинах

Осідання в донних
відкладах

Біота
Токсифікація
водного середовища

Депонування

Токсикація
бентосу

Накопичення у
водних
організмах

Накопичення в
бентосних
організмах

Біофільтрація

Біосорбція

Передача по
трофічних
ланцюгах

Осмотичне
проникнення

Риба

Сільськогосподарські
тварини

Питна вода

Рибоїдні птахи
Людина

Рисунок 1.1 – Шляхи міграції і трансформації токсичних речовин у
водному середовищі
На рисунку 1.1 показано шляхи міграції і трансформації токсичних
речовин у водному середовищі.
Наслідком реакції токсичної дії хімічної речовини на організм є
токсичний ефект. Під ним розуміють патологічні зміни у функціонуванні

27

організму під впливом токсикантів. Токсичний ефект залежить з однієї сторони
від природи хімічної речовини, її вмісту у навколишньому середовищі, а з
іншої – від особливостей протікання процесів метаболізму конкретного виду
гідробіонтів, абіотичних факторів водного середовища (температури, кисневого
режиму, рН, жорсткості, тощо) та тривалості впливу речовини. Він виявляється
на генному, хромосомному, клітинному, тканинному, організменному та
надорганізменному рівнях.
Механізми формування та розвитку токсичної дії , його якісні й кількісні
характеристики, перш за все, як зазначено вище, визначаються будовою
речовини та її концентрацією. Взаємодія токсиканту або продуктів його
перетворення в організмі із структурними елементами біосистем, яка лежить в
основі розвитку токсичного процесу, називається механізмом токсичної дії.
Взаємодія здійснюється за рахунок фізико-хімічних та хімічних реакції,
найчастіше – фізико-хімічних та хімічних реакцій токсиканту з певним
структурним елементом живої системи.
Механізм токсичної дії хімічних речовин на біологічні об’єкти може бути
наступним:
 стимулювання структурних, функціональних та біохімічних змін у
генетичному коді клітин;
 ініціювання

несанкціонованих

організмом

стехіометричних

перетворень в молекулах;
 інтенсифікація утворення злоякісних пухлин.
На рисунку 1.2 наведено класифікацію видів прояву ефекту токсичних
хімічних речовин на біологічні об’єкти в залежності від часу впливу [21].
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Вплив в часі:

Короткострокове

Негайне
Проява
ефекту
в часі:

Форми
прояву
ефекту:

Довгострокове

Віддалене

У тому ж поколінні

Канцерогенез

Гостра токсичність

Мутагенез

Хронічне

У наступному
поколінні

Ембріотоксичність

Хронічна токсичність

Рисунок 1.2 – Класифікація форм прояву ефекту впливу токсичних хімічних
речовин на біологічні об’єкти в залежності від часу впливу
Незалежно від природи токсичної хімічної речовини основні реакції
водної екосистеми як цілого на токсичний вплив розвиваються у трьох
напрямах:
1) коливання основних біологічних показників стану екосистеми
(видовий склад флори і фауни, планктону і бентосу; чисельність і біомаса
гідробіонтів, первинна продукція, кисневий режим тощо) навколо деяких
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середніх величин без істотних порушень структури біоценозів і глибокої
кисневої депресії;
2) докорінна перебудова екосистеми, що виражається насамперед у зміні
структури біоценозів і зміні домінант (домінують види, раніше пригнічені, а
попередні домінанти переходять на роль вторинних – адомінант, аутсайдерів чи
взагалі випадають);
3) повна структурно-функціональна дезорганізація екосистеми, яка
виражається руйнуванням первинної продукції, різким зростанням деструкції,
кисневою депресією, масовою загибеллю тварин, різким зниженням чи
припиненням самоочисних процесів; такий стан названий «екологічною
смертю» [21].
У природній екосистемі перебігають процеси кругообігу речовин та
енергії з дотриманням закону їхнього збереження. При зростанні екзогенного
впливу в системі зростає протидія, спрямована на нейтралізацію даного впливу
(принцип Ле-Шателье – Брауна, який однаковою мірою можна застосовувати
як до геохімічних, так і до екологічних систем). Протидія спрямована на
зниження ентропії. Чим сильніший вплив, тим інтенсивніше відбувається
перебудова відповідної екосистеми. Якщо досягається третя критична точка, то
вступає в силу переважаюча «ентропійна» тенденція, система зазнає
«екологічної смерті».
Слід відзначити, що відносно слабкі впливи, які спочатку викликають
тільки обмежені коливання параметрів системи, можуть кумулюватися, якщо
токсикогенний стік приносить нові маси токсикантів, зокрема відбувається їхня
акумуляція

в

органах

і

тканинах

водних

організмів.

Тому

тривале

нагромадження незначних змін у їх стані в результаті дії незначних
концентрацій токсикантів врешті-решт призводить до таких же наслідків, як
короткочасні сильні впливи, наприклад, аварійні викиди стічних вод. Іншими
словами, реакції на екосистемному рівні в основному підлягають таким самим
закономірностям, що й реакції на організменому рівні.
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На речовини токсичної дії організми реагують по-різному. Це явище
пояснюється їхнім систематичним положенням, філогенетичним рівнем, віком,
статтю,

функціональним

станом,

чисельністю,

біомасою,

спадковою

схильністю та іншими факторами, зокрема факторами водного середовища.
Після надходження у водні екосистеми токсичні речовини в першу чергу
взаємодіють

з

планктонними

організмами.

В

організмі

ракоподібних-

фільтраторів вони накопичуються в незначній кількості. Тому фільтратори
виступають першим буфером, що приймає основне токсичне навантаження на
себе, зменшуючи тим самим негативний вплив на організми інших популяцій.
Як результат вони перші випадають із складу планктону, що призводить до
зміни домінантних видів у ньому. Зниження інтенсивності поживання
планктонних водоростей зоопланктоном призводить до їх більш інтенсивного
розвитку, навіть до виникнення «цвітіння» води, а також до розкладу
(деструкції) фітопланктону, що прискорює самозабруднення водних об’єктів.
Між компонентами планктону токсиканти у водних екосистемах
розподіляються

нерівномірно.

Це призводить до

корінної

перебудови

структури планктонних співугрупувань. Зазвичай, така перебудова відбується
за трьома напрямами, зазначеними вище.
При довгостроковому впливі токсикантів може повністю зникати
фітопланктон. Це відбувається шляхом лізису клітин. Вищі водні рослини ж
проходять певні стадії відмирання: спочатку змінюється забарвлення листової
пластини, потім вона втрачає тургор, а його маса поступово розкладається. Як
наслідок, призупиняється

фотосинтез, порушуються

трофічні

ланцюги,

внаслідок чого екосистеми відмирає. Після порушення екологічних зв’язків
починаються «коливальні процеси», після яких відбувається перебудова
екосистеми у напрямку від її дезорганізації до повної загибелі.
У донних відкладах такі процеси виражені менш чітко. Донний мул
інтенсивно адсорбує токсиканти. Тут вони можуть трансформуватись у складні
нетоксичні сполуки (наприклад, комплексні сполуки важких металів). Нестійкі
органічні токсиканти руйнуються мікроорганізмами і частково засвоюються
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мікро- і макробентосними організмами (личинки хірономід, олігохети тощо).
Акумуляція токсичних речовин з донних відкладів здійснюється по трофічним
ланцюгам: мул - донні відклади – бентосні безхребетні – риби –бентофаги
(сазан, сом тощо).
При

довгостроковому впливі

речовин

токсичної

дії

на риб

у

концентраціях, які не призводять до летальних наслідків за короткий період
часу, відбуваються на перший погляд невидимі порушення, які представлені
функціональними змінами в організмі. У середовищі, якому притаманні
токсичні властивості, порушується обмін білків, жирів, вуглеводів, вітамінів,
тобто порушуються майже всі метаболічні цикли. Не зважаючи на те, що вплив
токсикантів позначається на функціонуванні практично всього організму,
існують речовини, яким притаманна специфічна спрямованість на пригнічення
функціонування окремого органу або системи організму. Наприклад, нервовопаралітичний токсичний ефект проявляється внаслідок дії таких речовин, як
аміак, лужні і лужноземельні метали, феноли, алкалоїди, нафтопродукти,
сапоніни, пестициди тощо; наслідком дії аміаку і солей амоніаю, свинцю,
ціанідів та пестицидів є гемолітичний токсичний ефект.
Масова загибель риб (замор) є переважно наслідком залпових викидів
забруднюючих речовин, аварійних ситуацій на очисних спорудах та інших
надзвичайних ситуацій, в наслідок яких до поверхневих вод надходить значна
кількість екологічно небезпечних хімічних речовин. Такі явища досить часто
пов’язані з поєднанням дії токсикантів з кисневим дефіцитом та підвищеною
температури поверхневого водного об’єкта.
Окрім концентрації токсичної речовини, тривалості її дії на організми,
дефіциту кисню та температури водного середовища важливу роль в
інтенсивності прояву токсичної дії речовини відіграють такі параметри
середовища, як рН, лужність, вміст діоксиду вуглецю, солоність, загальний
вміст органічних речовин у воді, освітленість. Останній параметр є найбільш
значущим для водоростей та вищих водних рослин. Однак особливо гостро
інтоксикація відбувається на фоні дефіциту кисню у середовищі. До цього
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несприятливого явища більш пристосованими є донні організми, оскільки такі
організми переходять з тканинного дихання на гліколіз. Істотно відрізняється
токсичність важких металів для прісноводних та морських організмів.
При дії токсикантів у незначних концентраціях може спостерігатися
стимулюючий вплив на організми. Такі ефекти можуть проявлятись у
водоростей та вищих водних рослин шляхом посилення процесів фотосинтезу,
у ракоподібних – прискоренням рухливості та, навіть, збільшенням плодючості,
у риб – збільшенням збудження.
Токсична дія небезпечних хімічних речовин на гідробіонтів також може
проявлятися шляхом їх накопичення в клітинах і тканинах, так званий
кумулятивний токсикоз. У риб такі речовини переважно накопичуються в
печінці, селезінці, жировій тканині, у молюсків – в мантійній порожнині, в нозі
( у двостулкових молюсків) та гепатопанкреасі. Виходячи з цих властивостей
молюсків, для контролю токсичного забруднення вод застосовується метод,
який базується на систематичному визначенні вмісту важких металів, 42
мікроелементів і рідкоземельних елементів в органах і тканинах мідій
(«мідієвий дозір»). Вищі водні рослини (очерет, рогіз) накопичують органічні
токсиканти, зокрема пестициди, в кореневищах.
Кумулятивний токсикоз виникає не тільки при прямій дії токсикантів, яка
відбувається при поглинанні їх з води. Особливо небезпечною є передача
небезпечних хімічних речовин по трофічних ланцюгах: від водоростей і
найпростіших, які засвоюють їх із водного середовища осмотичним шляхом, до
гідробіонтів-альгофагів, а від них – до риб, джерелом харчування яких є
планктон

та

безпосередньо

самі

риби.

Таким

чином

кінцевими

біоконцентраторами токсичних хімічних речовин у трофічних ланцюгах є хижі
риби.
Організми-концентратори,

які

використовуються

як

індикатори

токсичного забруднення водних екосистем, отримали назву моніторів. Їхня
накопичувальна здатність виражається кількісно коефіцієнтом накопичення
КН, яке представлено відношенням аналітично визначених речовин в
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досліджуваних гідробіонтах до їх вмісту у воді. Ступінь накопичення
токсикантів у донних організмах визначається за його відношенням до вмісту
токсикантів у донних відкладах (коефіцієнт донної біологічної акумуляції –
КДБА). Для оцінки співвідношення концентрацій в донних відкладах і у воді
використовується

коефіцієнт

донної

акумуляції

(КДА).

Три

вказаних

коефіцієнти – КН, КДА і КДБА – об’єктивно характеризують рівень токсичного
забруднення водної екосистеми в цілому. Оскільки зазначені коефіцієнти
відображають

не

випадкову

(одноразову)

картину,

а

характеризують

токсифікацію водного об'єкта протягом тривалого періоду часу [59].
Особливості залежності накопичення металів від їх концентрації
різнопланові. У роботі [60] зазначається, що біонакопичування було вищим при
нижчих дозах токсикантів. В інших дослідженнях при різних дозах токсикантів
різниці в їх біонакопичуванні не встановлено [61]. У кожному випадку
біонакопичування визначалося розчинністю токсиканту.
У випадку проникнення органічних токсикантів певну роль у їх
розповсюдженні в організмі відіграє біотрансформація, проте для важких
металів вона незначна, і може виявлятися певною мірою тільки у металів з
змінною валентністю (хром, манган). Від міцності зв’язування металів в
клітинах залежить швидкість їх виведення з організму. Отже, біоакумулювання
визначає швидкість надходження металу до організму та його виведення
назовні, однак останнє залежить від зв’язувальної здатності тканин і клітинних
структур. У результаті комплексу взаємодій накопичення і розподіл металів є
тканиноспецифічним, залежним від часу та природи металу, процесом. Купрум
у тварин найефективніше акумулюється в шкірі та печінці, де рівень металу
зростає пропорційно часу контакту організму з металом. Цинку найбільше
накопичується у м’язах. Очевидно ці органи відіграють депонуючу роль для
цих іонів. Тканинний перерозподіл іонів важких металів за дії їх підвищених
концентрацій може бути ефективним засобом підтримання оптимального рівня
металів в організмі, а отже структурного і функціонального гомеостазу.
Тому накопичення металів характеризується такими особливостями:
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- здатні поширюватися на великих територіях чи в об’ємах, формуючи
концентрації від слідової кількості до сотень концентраційних одиниць, і
надходити до організму постійним потоком;
- мають велику зовнішню поверхню поглинання, що відокремлює
середовище і клітини (у водних організмів – це поверхня тіла, зябра, травний
тракт; у наземних – коренева система (рослини), легені і шлунково-кишковий
тракт);
- в межах клітин систем дихання і травлення надходження металів дуже
активне у зв’язку з функціонуванням системи протитоку, що сприяє дифузії та
активному проникненню металів за градієнтом концентрації навіть за його
незначних концентрацій у контактному середовищі;
- мембрани контактних клітин містять значну кількість сайтів зв’язування
іонів, забезпечуючи їх проникнення з участю транспортних білків та іонних
каналів.;
- Завдяки інтенсивному іонному та газообміну контактні тканини є
відкритими для навколишнього середовища [62].
З метою дослідження вибіркової чутливості живих організмів до дії
екологічно небезпечних хімічних речовин більш об’єктивну оцінку токсичних
властивостей води можливо отримати при використанні системи біотестів на
представниках різних систематичних груп водних біоценозів.
До специфічних хімічних речовин токсичної дії, які чинять шкідливий
вплив на водні організми, відносяться важкі метали (ртуть, кадмій, мідь, цинк,
свинець, хром, нікель, миш’як, залізо), фториди, ціаніди, нафтопродукти,
феноли, СПАР, пестициди та інші [38].
Вплив нафти і нафтопродуктів на представників ракоподібних найбільш
повно визначено у роботах [63-65]. У роботі [63] вивчався вплив нафтових
витяжок на веслоногих рачків: при концентрації 5-15 мг/дм3 організми гинули
протягом 1-2 діб, а при концентрації 2 мг/дм3 – двох-трьох діб. Шкідливий
вплив нафтопродуктів на рибу є залежним від розчинності у воді легких
вуглеводнів, які чинять летальний ефект на риб при низьких концентраціях. Ще
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більш токсичними для риб є нафтенові кислоти. У роботі [65] відзначається
різна видова чутливість риб до нафтопродуктів, відсутність звикання до
нафтової отрути, більша вразливість ікри, мальків у порівнянні з дорослими
рибами.
Екологічна небезпека важких металів обумовлена їх властивістю чинити
токсичну дію на водні організми у незначних концентраціях та спроможність
до біоакумуляції. Основним середовищем міграції важких металів є водне. На
відміну від органічних сполук, які підлягають процесам деструкції, важкі
метали здатні до біоакумуляції та перерозподілу між окремими ланцюгами
водної екосистеми. Накопичуючись у водних організмах, важкі метали через
свою консервативність знаходяться в живих тканинах необмежений час,
викликаючи патологічні зміни, аж до загибелі організмів, а у подальшому з
відмерлим планктоном осідають у донних відкладах, що призводить до
вторинного забруднення води.
Токсичність важких металів для водних організмів залежить від форм їх
існування у водному середовищі. У залежності від умов водного середовища
важкі метали можуть існувати в різних ступенях окислення і входити до складу
різноманітних неорганічних і металоорганічних сполук, які можуть бути істино
розчиненими, колоїднодисперсними або входити до складу мінеральних та
органічних суспензій. Ряд металів здатні утворювати досить міцні комплекси з
органічними сполуками. Такі комплекси є однією з найважливіших форм їх
міграції у природних водах. Більшість комплексів є стійкими, тому вони здатні
мігрувати в природних водах на значні відстані. У водному середовищі при
переході металів у металокомплексні форми їх токсичність може змінюватись.
Джерелами забруднення природних вод важкими металами є стічні води
підприємств

гірничовидобувної,

машинобудівних
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чорної

тощо.
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і
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металургії,
найбільш

токсичними є мідь, шестивалентний хром, кадмій, свинець і ртуть. Мідь
гальмує розвиток синьозелених водоростей при концентрації 0,001 мг/дм3,
викликає загибель дафній при концентрації 0,005 мг/дм3, загибель інфузорій -

36

0,008 мг/дм3, середньолетальні концентрації міді для риб знаходяться у межах
0,002-0,005 мг/дм3 [66, 67]. На процеси самоочищення води мідь впливає у
концентрації 0,01 мг/дм3. Середня летальна концентрація шестивалентного
хрому для дафній і риб складає 0,02 мг/дм3, для циклопів – 10,0 мг/дм3. Вміст
хрому у воді в концентрації 0,3 мг/дм3 затримує процеси самоочищення
води [68].
Хром може існувати в тривалентній (Cr3+) і шестивалентній (Cr6+)
формах. У біологічних об’єктах хром присутній переважно в тривалентній
формі і бере участь у багатьох метаболічних процесах. Дані щодо токсичності
хрому суперечні, очевидно внаслідок того, що велике значення має валентність
хрому, тип сполук, в які він входить і ряд інших чинників. Хром
шестивалентний більш токсичний у порівнянні з трьохвалентним. Середня
летальна концентрація шестивалентного хрому для дафній і риб складає 0,02
мг/дм3, для циклопів – 10,0 мг/дм3. Вміст хрому у воді в концентрації 0,3 мг/дм3
затримує процеси самоочищення води [68].
Ртуть існує у природі, головним чином, у розсіяному стані. Це єдиний
метал, який при кімнатній температурі являє собою рідину, однак вона може
існувати у різних фізичних станах та хімічних формах. Окрім елементного
стану (Hg), ртуть створює неорганічні і органічні сполуки. Із металоорганічних
сполук найбільш токсичними є алкілртутні сполуки, в яких зв’язок ртуті і
вуглецю є стійким, не руйнується у присутності води, кислот і основ, що
пояснюється слабким зв’язком ртуті і кисню.
Ртуть, яка потрапила у воду водного об’єкта, звичайно накопичується у
донних відкладах. Подальша міграція ртуті супроводжується включенням до
трофічного ланцюга водної екосистеми. Ланцюгом руху ртуті по трофічним
ланкам водної екосистеми є планктонні організми – ракоподібні – риби – птахи.
Людина може включатись у будь – яку трофічну ланку. В основному це
відбувається в результаті споживання риби. Найбільш високий вміст ртуті
виявлено в організмі хижих риб. Ртуть токсична для фітопланктону, тому
забруднення ртуттю води істотно знижує первинну продукцію водних об’єктів.
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концентрацій [66]. У навколишнє середовище ртуть надходить як з природних
джерел, так і з джерел антропогенного походження. Головні антропогенні
джерела: викиди в атмосферне повітря в процесі спалювання різних видів
палива; скиди стічних вод промислових підприємств, в технологічному процесі
яких використовується сульфат ртуті в якості каталізатора; поверхневий стік із
сільськогосподарських угідь, на яких використовуються біоциди, що містять
ртутні сполуки.
Високотоксичним для водних організмів є кадмій. У дафній зниження
репродуктивної здатності відбувається при концентрації кадмію 0,01 мг/дм3, на
рибу токсичну дію чинить концентрація кадмію 0,08 мг/дм3, бокоплави гинуть
при концентрації 0,07 мг/дм3, молюски реагують на вміст у воді кадмію в
концентрації 0,09 мг/дм3. Кадмій акумулюється водними рослинами і
тваринами. Вміст кадмію у різних водних організмах спостерігається в межах
від 50 до 500 мкг/кг сухої маси [66, 68]. Менш токсичними для водних
організмів, у порівнянні з іншими важкими металами, є нікель і цинк. Середня
летальна концентрація нікелю для дафній складає 1,9 мг/дм3, цинку –
0,07 мг/дм3, розвиток водоростей знижується на 80% при концентрації цинку
2,4 мг/дм3, нікель у концентрації 2,0 мг/дм3 пригнічує фотосинтез водоростей
на 15 % [69, 70].
Свинець – один із самих розповсюджених і небезпечних важких металів.
Він знаходиться у мікрокількостях практично повсюдно. Свинець традиційно
використовують

у
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промисловості, для виготовлення телевізійних трубок і флуоресцентних ламп,
при виробництві емалей, лаків, піротехнічних виробів, сірників, пластмас, в
поліграфії та в інших галузях промисловості. Особливості розподілу і міграції
свинцю у природних водах обумовлюються осіданням і комплексоутворенням з
органічними і неорганічними сполуками. У зв’язку з цим, вміст розчиненого у
воді свинцю у більшості природних вод звичайно не перевищує 10 мкг/дм3.
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Можливість використання риб Danio rerio для виявлення нейротоксичного
впливу свинцю в концентраціях до 100 мкг/дм3 у водному середовищі, шляхом
дослідження поведінкових реакцій у самців Danio rerio представлено у
роботах [71, 72]. Автори продемонстрували, що самці Danio rerio, які
перебували під дією свинцю в концентраціях 1 мкг/дм3, 10 мкг/дм3 та
100 мкг/дм3 протягом 14 днів, демонстрували очевидні нервово-поведінкові
зміни, включаючи порушення світлового режиму та просторової робочої
пам’яті.
Вплив важких металів на ракоподібних Daphnia magna різного віку
досліджено у роботі [73]. На основі проведених випробувань з визначення
гострої токсичності кадмію, нікелю, міді та цинку на тест-об’єктах з трьох
вікових груп (0-4 год., 10-14 год., 20-24 год.) було визначено незначну вікову
мінливість при токсичній дії міді, нікелю та цинку. Кадмій виявився менш
токсичним для вікової групи 0-4 год. у порівнянні з іншими групами.
Зростаючою проблемою збереження якості води поверхневих вод у світі є
фармацевтичні препарати й інші стійкі небезпечні речовин, які надходять до
водного

середовища.

Вплив

таких

фармацевтичних

препаратів

як

ацетамінофену, хлорпромазину, диклофенаку натрію і пропранололу на
Daphnia magna досліджено авторами у роботі [74]. За результатами проведених
випробувань на ракоподібних здійснено ранжування препаратів за значенням
токсичності: диклофенак (EC50 = 123,3 мг/дм3) <пропранолол (EC50 =
5,531 мг/дм3 ) <ацетамінофен (EC50 = 2,831 мг/дм3) <хлорпромазин (EC50 =
1,805 мг/дм3); визначено вплив досліджуваних препаратів на репродуктивну
функцію тест-об’єктів.
У роботі [75] представлено результати порівняльних випробувань 78
органічних сполук неполярних і полярних наркотиків за допомогою набору
біотестів, який включав методики з використанням бактерій, найпростіших,
ракоподібних та риб. Найкращій збіг даних отримано при визначенні
токсичності неполярних наркотиків за допомогою всіх біотестів. У випадку
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біотестування полярних наркотиків найбільш чутливими виявились інфузорії у
порівнянні з бактеріями, дафніями і рибами.
Чутливість різних видів мікроводоростей та ціанобактерій до дії тілозина,
лінкоміцина та триметоприма представлена у роботі [76]. За результатами
дослідження автори зазначають актуальність використання ціанобактерій,
зелених та діатомових мікроводоростей для оцінки впливу фармацевтичних
препаратів на водну екосистему.
У

роботі

[77]

підіймається

питання

нормування

надходження

фармацевтичних препаратів до навколишнього середовища, зокрема до водної
екосистеми, та актуальність встановлених нормативів. За результатами
проведеного дослідження було встановлено, що для 88 % (975 речовин)
фармацевтичних препаратів екотоксикологічна інформація щодо небезпечності
речовин для навколишнього середовища та здоров’я людини недостатньо
висвітлена. Авторами запропоновано провести додаткові випробування цих
речовин з використанням окрім стандартних тест-реакцій (іммобілізація,
репродуктивність тощо), тест-реакцію зміни в поведінці тест-об’єктів.
До надзвичайно шкідливих для водних екосистем хімічних сполук
належать пестициди [78-83], які є біоцидами широкої дії і застосовуються для
боротьби з різними шкідливими організмами та мають відповідну назву:
акарициди, інсектициди, бактерициди, гербіциди, фунгіциди, лімбациди,
нематоциди, ларвіциди та інші.
Картап

і

циперметрин,

які

є

одними

з

найбільш

широко

використовуваних пестицидів у багатьох країнах, вважаються безпечними
через низьку стійкість у навколишньому середовищі. Однак останні дані про
ендокринну

руйнівну

дію

та

нейротоксичність

розвитку

викликають

занепокоєння щодо потенційного екологічного впливу цих пестицидів. У
роботі [84] авторами досліджено вплив цих пестицидів на ракоподібних
Daphnia magna та прісноводних риб Oryzias latipes. Середні ефективні
концентрації для Daphnia magna за 96 годин для картапу та циперметрину
склали 91,0 мкг/дм3 та 0,00061 мкг/дм3 відповідно. При проведенні
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довгострокових досліджень встановлено порушення репродуктивної функції у
ракоподібних. Риби Oryzias latipes виявилися більш стійкими до впливу
картапу і циперметрину. Зокрема, ембріони виявилися більш стійкими, ніж
неповнолітні або дорослі риби, що може бути частково обумовлено захисною
роллю хоріона. Частота деформації личинок риби була значно вищою після
впливу протягом 96 год концентр картапом в концентрації до 250 мкг / дм3 або
циперметрином в концентрації 40 мкг/дм3. Синергетичний ефект суміші двох
речовин не було виявлено.
Токсичну дію двох інсектицидів, цифлутрину та імідаклоприду,
індивідуально та у вигляді суміші на ракоподібних Hialella azteca та рибах
Pimephales promelas досліджено у роботі [85]. Цифлутрин був гостро
токсичним для Pimephales promelas та Hialella azteca зі значеннями EC50
0,31 мкг/дм3 та 0,0015 мкг/дм3 відповідно. Імідаклоприд не був гостро
токсичним для Pimephales promelas при концентрації від 1 до 5000 мкг/дм3 , у
той час для Hialella azteca значення EC50 складало 33,5 мкг/дм3. Результати
випробувань

показали

наявність

синергетичного

ефекту

суміші

з

досліджуваних пестицидів.
Для виявлення надходження до водної екосистеми гербіцидів у статті [86]
пропонується використовувати мікробіологічний біонсенсор з використанням
ціанобактерій Anabaena flos-aquae. Він дозволяє в режимі онлайн виявляти
гербіциди

шляхом

пригнічення

створеного

фотоструму.

Модельними

токсикантами у цьому дослідженні були діурон та атразин. У зв’язку з
наявністю наукових доказів щодо чутливості ціанобактерій до речовин, що
представлені вище, їх включено в базовий набор зі встановлення екологічних
стандартів якості поверхневих вод в країнах ЄС.
Необхідність

удосконалення

оцінки

впливу

хімічних

речовин

на

навколишнє середовище, зокрема на водну екосистему, при проведенні
екотоксикологічних
представлена

в

досліджень

роботі

[87].

хімічної
Авторами

речовини,
розглянуто

що

нормується,

останні

тенденції

інтерпретації екотоксикологічних досліджень для встановлення стандартів
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якості

води

і

запропоновано

рекомендації,

завдяки

яким

результати

випробувань будуть більш обґрунтованими і публічно визнаними.
У роботі [88] авторами представлено процедуру встановлення гранично
допустимої

концентрації

рибогосподарського

морфоліну

водокористування

для
на

води

основі

водних
аналізу

об'єктів
результатів

експериментів з визначення максимально допустимих концентрацій на
представниках основних ланок трофічного ланцюга водної екосистеми,
досліджено генотоксичні властивості морфоліну, стабільність у водному
середовищі, біокумуляцію в органах і тканинах риб та ступень ураженості
екосистеми водного об'єкта, в який відводяться стічні води, що вміщують
залишкові концентрації морфоліну. Випробування проводились на таких тестоб’єктах: Scenedesmus quadricauda, Tetrahymena pyriformis, Ceriodaphnia affinis,
Daphnia magna, Limnаea stagnalis, Chironomus dorsalis, Cyprinus carpio,
Brachydanio rerio.За результатами проведеного дослідження було визначено,
що найбільш чутливою ланкою водної екосистеми до дії морфоліну є
ракоподібні Ceriodaphnia affinis.
Сучасна швидкість промислового виробництва наноматеріалів випереджає
можливість проведення широкого спектру токсикологічних досліджень для
оцінювання їхньої безпечності для навколишнього середовища. У зв’язку з цим
авторами роботи [89] запропоновано використовувати набір короткострокових
випробувань за допомогою методів in vitro та in vivo на клітинах риб, гемоцитах
мідій, на ракоподібних та мікроводоростях.
Вплив наночастинок срібла (nAg) на Daphnia magna в залежності від
параметрів

середовища

та

характеристик

наночастинок

розглянуто

у

роботі [90]. Авторами встановлено залежність значення отриманої ефектичної
концентрації в випробуваннях від розміру наночастинок срібла, а також від pH
середовища.
Отже, на світовий ринок з кожним роком потрапляє все більше і більше
нових хімічних речовин або сумішей, які можуть становити загрозу для водної
екосистеми. У зв’язку з цим сучасний рівень хімічного забруднення
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поверхневих вод обумовлює необхідність отримання даних щодо впливу
небезпечних хімічних речовин токсичної дії на водні екосистеми.
Незалежно від природи цих хімічних речовин токсичної дії реакція
біотичної складової водної екосистеми на їх наявність у воді розвивається в
таких основних напрямах: коливання основних показників біотичної складової
водної екосистеми навколо деяких середніх величин без істотних порушень її
структури; перебудова водної екосистеми, що виражається у зміні її структури
та характеру функціонування; повна структурно-функціональна дезорганізація
водної

екосистеми,

руйнування

основних

ланок

трофічного

ланцюга,

зменшення первинної продукції, зниження біопродуктивності, припинення
самоочисних процесів, різке погіршання якості води.
У світовій практиці для отримання даних щодо впливу небезпечних
хімічних речовин токсичної дії на водні екосистеми використовується метод
біотестування. Біотести доступні і дешеві (при використанні спеціально
опрацьованих для практичних потреб модифікацій), не вимагають спеціальної
підготовки виконавців і легко можуть бути засвоєні в практичних лабораторіях.
Процедуру біотестування здійснюють без будь-якого спеціального коштовного
обладнання і реактивів.
1.2 Аналіз зарубіжних та вітчизняних джерел з питань використання
методик біотестування для оцінювання екологічного стану поверхневих
вод та визначення токсичних властивостей води і хімічних речовин
Одним із ефективних заходів попередження забруднення навколишнього
природного середовища, зокрема поверхневих вод хімічними речовинами
токсичної дії є використання методу біотестування1, за допомогою якого
встановлюються нормативи екологічно безпечного водокористування [91].
Метод біотестування є експериментальним прийомом, який здійснюється
в стандартних умовах і ґрунтується на реєстрації відгуків організмів (тестСлід відокремлювати поняття «метод» і «методика» біотестування: метод – узагальнене
поняття; методика – детальний пропис окремої процедури біотестування.
1
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об’єктів) на сумісну дію хімічних речовин, присутніх у воді з урахуванням
різних проявів їх взаємодії – синергізму, антагонізму та адитивності.
Метод біотестування починаючи з 70-х років минулого століття у ряді
розвинених

країн

використовується

для

вирішення

важливих

природоохоронних завдань.
Розробці різних методик і процедур біотестування для визначення
токсичності окремих хімічних речовин та їх сумішей, поверхневих та стічних
вод присвячено численні роботи зарубіжних авторів, опублікованих у різні
періоди [92-99].
Станом на сьогоднішній день найбільш розповсюдженими є методики,
представлені в рекомендаціях та керівництвах таких організацій як ОЕСР2,
ІСО3, Агенство з охорони навколишнього середовища США4 (таблиця 1.3).
У цих методиках використовуються різні реакції представників водних
організмів усіх ланок трофічного ланцюга водної екосистеми: у водоростей –
інтенсивність фотосинтезу, вміст хлорофілу, каротиноїдів, концентрація клітин,
біомаса; у макрофітів – зміна тургору і забарвлення листових пластин, біомаса;
у ракоподібних – виживаність, плодючість, частота рухів антен та серцевих
скорочень, абортування яєць та ембріонів; у риб – порушення ембріонального
розвитку, виживання організмів на ранніх життєвих стадіях, швидкість
зростання, біомаса, акумуляція небезпечних хімічних речовин в органах та в
тканинах,

іммобілізація;

серед

бентосних

організмів

–

плодючість,

іммобілізація, акумулювання небезпечних хімічних речовин в органах і
тканинах.

ОЕСР - Організація економічного співробітництва та розвитку (англ. Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD)).
3
ІСО - Міжнародна організація з стандартизації (англ. International Organization for
Standardization, ISO)
4
Агентство з охорони навколишнього середовища США - англ. United States Environmental
Protection Agency; EPA.
2
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Таблиця 1.3 – Найбільш розповсюджені методики біотестування
Організація
ОЕСР

ІСО

Методики біотестування
Test No. 201: Alga, Growth Inhibition Test
Test
No.
221:
Lemna
sp.
Growth
Inhabition
Test
Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test
Test No. 211: Daphnia magna Reproduction Test
Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test
Test No. 204: Fish, Prolonged Toxicity Test: 14-Day Study
Test No. 210: Fish, Early-Life Stage Toxicity Test
Test No. 212: Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages
Test No. 215: Fish, Juvenile Growth Test
Test No. 229: Fish Short Term Reproduction
Test No. 230: 21-day Fish Assay
Test No. 231: Amphibian Metamorphosis Assay
Test No. 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked Sediment
Test No. 219: Sediment-Water Chironomid Toxicity Using Spiked Water
Test No. 233: Sediment-Water Chironomid Life-Cycle Toxicity Test Using
Spiked Water or Spiked Sediment
Test No. 225: Sediment-Water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked
Sediment
ISO 10712:1995 Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test
(Pseudomonas cell multiplication inhibition test)
ISO 11348:2007 Water quality - Determination of the inhibitory effect of water
samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -ISO 20079:2005 Water quality - Determination of the toxic effect of water
constituents and waste water on duckweed (Lemna minor) - Duckweed growth
inhibition test
ISO 8692:2004 Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with
unicellular green algae
ISO 6341:1996 Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) -- Acute toxicity test
ISO 10706:2000 Water quality - Determination of long term toxicity of
substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
ISO/CD 16303 Water quality - Determination of toxicity of fresh water
sediments using Hyalella azteca
ISO 20665:2008 Water quality - Determination of chronic toxicity to
Ceriodaphnia dubia
ISO 15088:2007 Water quality - Determination of the acute toxicity of waste
water to zebrafish eggs (Danio rerio)
ISO 7346:1996 Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of
substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)
ISO 10229:1994 Water quality - Determination of the prolonged toxicity of
substances to freshwater fish - Method for evaluating the effects of substances
on the growth rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei,
Salmonidae))
ISO 12890:1999 Water quality - Determination of toxicity to embryos and larvae
of freshwater fish - Semi-static method
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Продовження таблиці 1.3
Агенство
з
охорони
навколишнього
середовища
США

850.1010 - Aquatic Invetebrate Acute Toxicity, Test, Freshwater Daphnids
850.1020 - Gammarid Acute Toxicity Test
850.1075 - Fish Acute Toxicity Test, Freshwater And Marine
850.1300 - Daphnid Chronic Toxicity Test
850.1400 - Fish Early-Life Stage Toxicity Test
850.1500 - Fish Life Cycle Toxicity
850.1730 - Fish BCF
850.1735 - Whole Sediment Acute Toxicity Invertebrates, Freshwater
850.1790 - Chironomid Sediment Toxicity Test
850.1850 - Aquatic Food Chain Transfer
850.4400 - Aquatic Plant Toxicity Test Using Lemna Spp., Tiers I and II
850.5400 - Algal Toxicity, Tiers I and II

Аналіз результатів впровадження методик біотестування в систему
оцінки і контролю якості природних і стічних вод в різних зарубіжних країнах
показав, що в США за їх допомогою досить ефективно було вирішено
проблему охорони вод від токсичного забруднення [100]. Про це свідчить
підготовлений Агенством з охорони навколишнього середовища (ЕРА)
документ «Стратегія в галузі дослідження вод», в якому наголошується
необхідність застосування біотестів для оцінки токсичності води [101].
В останні роки набір методик біотестування, який застосовується
підрозділами ЕРА в США, включає біотести з використанням показників
виживаності риб на ранніх стадіях розвитку, наприклад Pimephales promelas,
виживаності та плодючості церіодафній

Ceriodaphnia dubia, приросту

чисельності клітин водоростей Selenastrum capricornutum [102].
Нормування

небезпечних

хімічних

речовин,

які

надходять

до

поверхневих вод разом зі стічними водами, в США регулюється Кодексом
федеральних правил (40 CFR 401.15, 40 CFR Part 423, Appendix A)
Законодавством США. Зокрема Законом «Про чисту воду», забороняється
скидання токсичних стічних вод. З цією метою використовуються методики
визначення гострої та хронічної токсичності стічних вод переважно на рибах
(Pimephales promelas), водоростях (Selenastrum capricornutum) і ракоподібних
(Ceriodaphnia dubia) [103].

46

У Канаді управління поверхневими водами здійснюється відповідно до
положень Закона «Про воду» та Закона «Про захист навколишнього
середовища», які встановлюють загальні принципи управління якістю
поверхневих вод у країні. Нормування впливу промислових стічних вод на
водне середовище та здоров’я людини здійснюється відповідно до Правил
«Про скид шахтних стічних вод» [104], Правил «Про скид стічних вод» [105] та
Правил «Про скид стічних вод целюлозно-паперової промисловості» [106]. Для
визначення токсичних властивостей стічних вод використовуються методики
біотестування на дафніях (Daphnia magna) та райдужній форелі (Oncorhynchus
mykiss). Контроль якості води водоприймача стічних вод здійснюється шляхом
проведення моніторингу стану гідробіонтів у воді і донних відкладах, а також
шляхом визначення сублетальної токсичності на рибах (Oncorhynchus mykiss
Pimephales promelas), ракоподібних (Daphnia magna), вищих водних рослинах
(Lemna minor) та водоростях (Chlorella vulgaris).
У

ряді

впроваджується

інших
у

зарубіжних
водоохоронну

країн

метод

практику.

біотестування

Питанням

також

забезпечення

нормального функціонування водних екосистем в країнах Європейського
Союзу присвячена значна увага, що відображено в Директивах 2000/60/ЄС
[107], 2008/105/ЄС [108], 2013/39/ЄС [109], 2004/35/ЄС [110], 2009/128/ЄС
[111], 2010/75/ЄС [112], Регламентах (ЄС) № 166/2006 [113], № 1907/2006
[114], № 1272/2008 [115] та в інших нормативно-правових документах.
Серед них базовим документом є Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС
(ВРД) [107], яка встановлює основні засади охорони поверхневих вод від
шкідливого впливу небезпечних хімічних речовин. Так, згідно зі ст. 16 ВРД
визначено стратегію щодо поводження з хімічними речовинами для захисту
поверхневих водних об’єктів від забруднення.
Відповідно до пункту 1.2.6. Додатку V ВРД 2000/60/ЄС з метою
обмеження надходження до поверхневих вод небезпечних хімічних речовин
встановлюються екологічні стандарти якості води на «базовому наборі
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таксонів» з використанням представників основних ланок трофічного ланцюга
водної екосистеми: водоростей та / або макрофітів ракоподібних та риб.
Найбільш розповсюдженими тест-об’єктами для здійснення оцінки
небезпеки окремих хімічних речовин, їх сумішей для водної екосистеми та
встановлення екологічних стандартів якості води є наступні:
-

серед

водоростей:

quadricauda,

Scenedesmus

Selenastrum

subspicatus,

capricornutum,

Scenedesmus

Chlorella

vulgaris,

Pseudokirchneriella subcapitata;
-

серед

ракоподібних:

Daphnia

magna,

Ceriodaphnia

dubia,

Ceriodaphnia affinis, Hyalella azteca;
-

серед риб: Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio;

-

серед макрофітів: Lemna minor.

У межах стратегії поводження з хімічними забруднюючими речовинами,
які становлять небезпеку для водної екосистеми, впроваджені Директиви
2008/105/ЄС [108] та 2013/39/ЄС [109]. У них увагу зосереджено на основні
засади

управління хімічним забрудненням поверхневих

вод

особливо

небезпечними хімічними речовинами, моніторинг яких повинен здійснюватися
на загальноєвропейському рівні. У передмові зазначених Директив (пункт 1)
наголошується, що хімічне забруднення поверхневих вод становить загрозу для
водного середовища з такими наслідками, як гостра та хронічна токсичність
для водних організмів, накопичення шкідливих речовин у водній екосистемі та
зникнення природних ареалів і зменшення біологічного різноманіття. У зв’язку
з цим у статті 1 визначається головна мета Директив – впровадження
екологічних стандартів якості для пріоритетних хімічних речовин та інших
забруднюючих речовин для досягнення доброго хімічного статусу поверхневих
вод.
«Базовий набір таксонів» в країнах ЄС використовується також для
визначення токсичних властивостей нових хімічних речовин або сумішей, які
розроблені на території країн ЄС або є імпортованими. Зазначені процедури
здійснюються відповідно до Регламенту ЄС № 1907/2006 Про реєстрацію,
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оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH).
Додатками

VII-X

Регламенту

встановлюються

обов’язкові

вимоги

до

стандартної інформації нової хімічної речовини необхідної для отримання
дозволу на її використання, серед якої для захисту водної екосистеми
використовуються результати екотоксикологічних досліджень на водоростях,
ракоподібних та рибах [114].
Відповідно до Регламенту ЄС № 1272/2008 щодо класифікації,
маркування та пакування хімічних речовин і сумішей, який замінює та скасовує
Директиви 67/54 /ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС)
№ 1907/2006 REACH. Віднесення хімічної речовини чи суміші до певної
категорії

здійснюється

на

основі

проведених

методом

біотестування

випробувань на «базовому наборі таксонів» за визначеними Регламентом
критеріями [115].
Окрім токсикологічної оцінки хімічних речовин за допомогою методу
біотестування, в країнах ЄС цей метод використовується для захисту водного
середовища від негативного впливу джерел забруднення поверхневих вод. У
роботах [116, 117] показано, що у Франції функціонує система контролю якості
води, заснована на використанні значного набору показників, у тому числі і
токсикологічних, за допомогою яких здійснюється комплексна оцінка якості
природних вод і контроль джерел забруднення водних об'єктів. Організовано
виробничий контроль токсичності стічних вод практично на всіх промислових
підприємствах. Біотестування проводиться за допомогою набору стандартних
методик. В якості тест-об’єктів використовуються представники основних
трофічних ланок водної екосистеми: риби, безхребетні, водорості і бактерії.
Оцінка токсичності промислових стічних вод проводиться на низці
підприємств у Великобританії з метою контролю їх якості при скиданні у водні
об'єкти, який здійснюється за допомогою райдужної форелі і дафній.
Первинний скринінг проводиться із застосуванням бактерій і дафній за
показником виживаності, подальше тестування включає оцінку ростових
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процесів водоростей, а також реєстрацію виживаності лососевих і коропових
риб [118, 119].
У Швеції застосовують методику визначення токсичності стічних вод, що
утворюються на різних стадіях виробничого процесу. Для біотестування
використовуються різні реакції водних організмів: репродуктивна здатність,
ряд фізіолого-біохімічних показників, вивчаються також канцерогенні та
мутагенні властивості токсикантів, які входять до складу стічних вод [120].
Ряд стандартних біотестів для визначення гострої токсичності води і
хімічних речовин застосовуються у водоохоронній практиці в Фінляндії [121,
122]. В якості тест-об’єктів використовуються райдужна форель, риба-зебра,
дафнії, водорості і бактерії. Проводяться також хронічні експерименти з
використанням ікри риб і молоді дафній для одержання даних щодо залежності
між дією стічних вод на стан риб в лабораторних і природних умовах. Такі
дослідження проведені в місцях скидання стічних вод целюлозно-паперової,
металургійної, хімічної та нафтохімічної промисловостей.
Значну

кількість

публікацій

присвячено

проблемі

розробки

та

впровадження біотестів у практику водоохоронної діяльності в Чехії,
Угорщині, Польщі та інших країнах [123]. В якості тест-об’єктів в методиках
біотестування використовується різноманітний набір організмів: найпростіші,
ракоподібні, водорості, риби та інші. Галузь застосування біотестів в цих
країнах поширюється на контроль стічних вод, окремих хімічних речовин,
здійснюється також еколого-токсикологічна оцінка якості поверхневих вод.
В Україні для забезпечення захисту поверхневих вод при надходженні
екологічно небезпечних хімічних речовин Водним кодексом України (ВКУ) та
підпорядкованими йому нормативно-правовими актами встановлюються такі
нормативи

екологічного

спрямування:

нормативи

екологічної

безпеки

водокористування; екологічний норматив якості води масивів поверхневих вод;
нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин [124].
Відповідно до статей 41, 70 ВКУ скидання стічних вод у водні об'єкти
допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих
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концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання
забруднюючих речовин. У зв’язку з цим водокористувачі зобов'язані
здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи його
припинення, якщо вони перевищують гранично допустимі скиди токсичних
речовин або містять речовини, для яких не встановлено гранично допустимі
концентрації (ГДК). Слід підкреслити, що ГДК речовин для води водних
обєктів рибогосподарського водокористування встановлюються на основі
визначення

методом

біотестування

безпечних

для

водних

організмів

концентрацій хімічних речовин, що нормуються.
Основні вимоги до нормування гранично допустимого скидання (ГДС)
забруднюючих речовин, які надходять до поверхневих вод разом зі стічними
водами

різних

виробництв,

регулються

Порядком,

який

встановлено

Постановою Кабінету Міністрів України № 1100 від 11.09.96 (зі змінами
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.
№ 1091) [125, 126]. Слід звернути увагу, у списку А зазначеної Постанови
серед Переліку забруднюючих речовин, що нормуються, присутній показник
«рівень токсичності води» на основі біотестування.
Нормативом гранично допустимого рівня токсичності стічних вод на
скиді у водний об’єкт є відсутність гострої летальної токсичності. Наявність чи
відсутність гострої летальної токсичності визначають шляхом проведення
короткострокового випробування методом біотестування.
Хімічні речовини, які входять до складу стічних вод, при надходженні до
поверхневих вод можуть призводити до хронічної інтоксикації середовища
шляхом

порушення

нормального

функціонування

водних

організмів,

пригнічення самоочисних процесів, розвитку процесів евтрофікації тощо. У
зв’язку з цим, нормативом гранично допустимого рівня токсичності природних
вод є відсутність хронічної токсичності [127].
У якості обов`язкового тест-об’єкта для визначення токсичності
природних і стічних вод відповідно до [127] рекомендується використовувати
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методику біотестування на ракоподібних Ceriodaphnia affinis у зв`язку з їх
чутливістю до широкого спектру хімічних речовин.
На основі відповідних Положень ВКУ та наведених вище підзаконних
актів [125, 126] метод біотестування в останні десятиріччя широко
використовується в Україні для вирішення важливого водоохоронного завдання
– попередження подальшого забруднення поверхневих вод екологічно
небезпечними хімічними речовинами.
Провідна роль у розробленні наукових засад, нормативно-правового,
методичного

та

метрологічного

забезпечення

впровадження

методу

біотестування у водоохоронну практику належить спеціалістам Українського
наукого-дослідного інституту екологічних проблем (лабораторія біологічних
досліджень та біотестування), який в період з 1974 р. по теперішній час
проводить дослідження в зазначеному напрямку у межах виконання
регіональних, національних програм, міжнародних проектів та на замовлення
виробничих підприємств ріхних галузей економіки [128].
Метою одного із міжнародних проєктів, який виконувався на замовлення
Міжнародного

Центру

Розвитку

наукових

досліджень,

Канада

[129],

спеціалістами Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем
та Інституту гідробіології НАН України було

випробування методів

біотестування затверджених в Україні та об`єднаних в батарею «WaterTox»
(Канада) для визначення набору біотестів найбільш оптимальних для місцевих
умов [129, 130]. Для оцінки ефективності методик біотестування було
розроблено ряд критеріїв [131], серед яких до найбільш важливого віднесено
критерій «чутливість».
Обговоренню питання щодо чутливості водних організмів до дії
токсичних речовин присвячено численні роботи. Поняття чутливості організмів
має два аспекти - якісний і кількісний. В якісному відношенні чутливість
означає здатність певних функцій життєдіяльності організму відповідати на
вплив хімічних речовин. У кількісному відношенні найчастіше чутливість
використовується для зіставлення реактивності різних організмів, функцій і
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процесів на шкідливі впливи. Один організм вважається більш чутливим, ніж
інший, якщо порушення його функцій життєдіяльності відбувається раніше при
менших концентраціях або вираженість таких порушень виявляється раніше.
При дослідженні дії токсичної речовини на організм оцінюють його реакцію за
одним

або

декількома

показниками.

Якщо

досліджується

сукупність

показників, то, зазвичай, загальна чутливість організму встановлюється по
найчутливішому з показників [21].
Далі наведено перелік критеріїв, за якими здійснювалась оцінка
ефективності методик біотестування.
- Чутливість: кількість позитивних відповідей на вплив токсичних проб
води з числа проаналізованих.
- Мінімальна діюча концентрація найбільш токсичної проби води згідно з
критерієм токсичності, %.
- Експресність: тривалість біотеста, год.
-

Трудомісткість:

витрати

часу

на

підготовку

та

проведення

біотестування, обчислення результатів, год.
- Економічність: стартові та експлуатаційні витрати (придбання
спеціального обладнання, матеріалів, реактивів, культури тест-об’єкта, тощо),
грн.
- Особливості біотеста (можливість визначення гострої і хронічної
токсичності, генотоксичності, відсутність суб'єктивізму в оцінюванні тестреакції) і тест-об’єкта (спосіб отримання та можливість безперервного
використання).
-

Метрологічне

забезпечення:

похибка

результатів

визначення

токсичності, відтворюваність результатів визначення токсичності, норматив
оперативного контролю відтворюваності результатів визначення токсичності,
діапазон реагування тест-об’єкта.
- Наявність нормативно-правових засад використання: нормативні
документи, національні, міжнародні стандарти.
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- Можливість та ефективність використання за умов виробничих і
контролюючих лабораторій та в польових умовах.
- Розповсюдженісгь використання в інших країнах (ЄС, США, Канаді,
тощо).
Випробування

методик

біотестування

проводилось

на

стічних,

природних і питних водах, проби яких відбирали на території Київської,
Полтавської

та

Харківської

областей.

Оцінка

методик

біотестування

здійснювалась експертами - спеціалістами Українського науково-дослідного
інституту екологічних проблем та Інституту гідробіології НАН України, а
також представниками регіональних лабораторій, державних управлінь з
охорони навколишнього природного середовища. Для випробування було
обрано методики біотестування з використанням в якості тест-об’єктів бактерій
Vibrio fisheri, інфузорій Tetrahymena pyriformis, водоростей Scenedesmus
quadricauda, гідр Hydra attenuate, ракоподібних Daphnia magna та Ceriodaphnia
affinis, молюсків Limnea stagnalis, риб Poecillia reticulata, комах Drosophila
melanogaster, водних рослин Lemna minor, вищіх рослин Аllium cepa та Lactuca
sativa.
На підставі результатів випробування для першочергового використання
рекомендовано такі методики біотестування: для визначення рівня токсичності
поверхневих

і

стічних

вод

методику біотестування

на ракоподібних

Ceriodaphnia affinis як найбільш ефективну; для оперативного визначення рівня
токсичності джерел забруднення поверхневих вод методику біотестування на
ракоподібних Daphnia magna, яка здійснюється за допомогою спеціального
пристрою [132].
Використання різних методик біотестування здійснювалось також у
межах виконання інших міжнародних проєктів [133]. Зокрема при проведенні
експедиційних обстежень річки Дніпро та його притоків. Результати
біотестування було використано для розроблення системи менеджменту водних
об`єктів

Дніпровського

басейну.

Токсикологічна

оцінка

здійснювалась за допомогою методик біотестування

якості

води

з використанням
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представників різних трофічних ланок водної екосистеми – бактерій,
водоростей, ракоподібних, риб; донних відкладень – з використанням личинок
комах. Проби води і донних відкладень для токсикологічних аналізів
відбирались у межах басейна Дніпра (річки Дніпро, Десна, Прип’ять, Стоход,
Горинь, Стир, Ствига, Уборть, Сейм, Київське водосховище). Узагальнення
результатів біотестування показало наступне: із загальної кількості проб води
22,2 % виявили токсичність, тобто не відповідали встановленому нормативу
токсичності. При цьому слід підкреслити, що у понад 50 % пробах токсичність
води було виявлено при біотестуванні на ракоподібних Ceriodaphnia affinis.
Еколого-токсикологічні

обстеження

поверхневих

водних

об’єктів

проводились в процесі виконання програми СВС TACIS Буг і Латориця/ Уж на
території басейнів Дністра, Дунаю, Західного Бугу (річки Дністер, Західний
Буг, Латориця, Луга, Полтва, Свиня, Солокія, Стара, Студянка, Тиса, Уж),
Південного Бугу (річка Південний Буг, Олександрівське водосховище) [134]. У
межах виконання держбюджетної тематики здійснювалась комплексна оцінка
екологічного стану водних об`єктів басейну Сіверського Донця (річки
Сіверський Донець, Уди, Харків, Лопань, Немишля, Сухий Торець, Оскіл,
Червонооскільське та Печенізьке водосховища) [135].
Токсикологічні

дослідження

якості

води

трансграничних

річок

виконувались відповідно до рекомендацій [136].
Аналіз наведених джерел щодо використання методу біотестування для
визначення токсичних властивостей різних категорій вод, окремих хімічних
речовин та їх сумішей показав, що при проведенні режимних спостережень з
оцінки і контролю якості поверхневих вод та джерел їх забруднення зазвичай
застосовувались методики біотестування з використанням ракоподібних
Ceriodaphnia affinis та Daphnia magna. Для більш детального оцінювання
впливу хімічного забруднення на екологічний стан поверхневих вод
використовували в якості тест-об’єктів представників інших ланок трофічного
ланцюга водної екосистеми:
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- водорості - Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus quadricauda, Selenastrum
capricornutum;
- риби - Danio rerio, Poecilia reticulata, Cyprinus carpio;
- водні рослини - Lemna minor.
Виходячи із вище зазначеного в проєкт «Методичних рекомендацій з
оцінювання екологічних та економічних наслідків забруднення поверхневих
вод хімічними речовинами» для оцінювання екологічних наслідків хімічного
забруднення повехневих вод включено наступні методики біотестування з
використанням представників основних ланок трофічного ланцюга водної
екосистеми (водоростей, ракоподібних, риб).
Методики біотестування з використанням в якості тест-об’єктів
водоростей:
-

Випробовування за пригніченням росту прісноводних водоростей

Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus quadricauda и Selenastrum capricornutum.
ДСТУ 4166:2003 (ISO 8692:1989, MOD) [137];
-

Методика визначення токсичності хімічних речовин за показником

пригнічення росту водоростей – Freshwater Alga, Growth Inhibition. Test OECD
Test No. 201. 2013 [138];
Водорості у трофічному ланцюгу водних екосистем відносяться до
організмів-продуцентів. Водорості широко розповсюджені в різних біотопах,
головним чином, у планктоні прісних водних об’єктів. Для біотестування
різних категорій вод, окремих хімічних речовин та їх сумішей використовують
переважно

культуру

одноклітинних

зелених

водоростей

Scenedesmus

quadricauda. Цей вид відноситься до ценобіальних організмів. Ценобії 2-, 4-, 8-,
рідко 16-клітинні, мають вид плоских пластинок. Клітини подовжено овальні із
закругленими кінцями. Кінцеві клітини в ценобіях мають два відігнутих
назовні роги. Оболонка клітин гладенька. Розміри клітин 7-43x2,5-16 мкм.
Розмноження автоспорами. Іноді (особливо за умов лабораторної культури)
замість ценобіїв утворюються окремі клітини.
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Методики біотестування з використанням в якості тест-об’єктів
ракоподібних:
-

Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus

та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Сrustacea). ДСТУ 4173:2003 (ISO
6341:1996, MOD) [139];
-

Визначання сублетальної та хронічної токсичності хімічних

речовин та води на Daphnia magna Straus і Ceriodaphnia affinis Lilljeborg
(Cladocera, Сrustacea). ДСТУ 4174:2003. (ISO 10706:2000, MOD) [140];
-

Методика визначення токсичності хімічних речовин за показником

виживаності дафній - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test. OECD Test No. 202.
2004 [141];
-

Методика визначення токсичності хімічних речовин за показником

репродуктивності дафній – Daphnia magna Reproduction Test. OECD Test No.
211. 2012 [142].
Ракоподібні,

зокрема

гіллястовусі

(Cladocera),

є

типовими

представниками зоопланктону. Їх значення у водних екосистемах зумовлено
тим, що вони є цінним компонентом кормової бази для багатьох видів риб.
Крім цього, гіллястовусі ракоподібні відіграють важливу роль у самоочищенні
води, виконуючи фільтраційну функцію. При біотестуванні різних категорій
вод, окремих хімічних речовин та їх сумішей використовуються як тест-об’єкти
ракоподібні: Daphnia magna (далі – дафнії) та Ceriodaphnia affinis (далі –
церіодафнії). Їм властива висока чутливість до речовин різної хімічної природи;
вони легко культивуються в лабораторії впродовж року.
Кожний із вказаних тест-об’єктів має свої переваги. Так, дафнії є більш
крупними організмами. На них зручніше проводити спостереження за
розвитком яєць та ембріонів, виявляти виродливість, проводити виміри.
Церіодафнії є більш чутливими до багатьох токсичних речовин, в першу чергу,
до органічних. Життєвий цикл церіодафній коротший, внаслідок цього
експерименти з їх використанням вимагають меншого часу. Крім того,
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експерименти з церіодафніями більш компактні – для них потрібні менші
об’єми розчинів та посуду.
Методики біотестування з використанням в якості тест-об’єктів риб:
на

Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води

прісноводній

рибі

[Brachydanio

rerio

Hamilton-Buchanan

(Teleostei,

Cyprinidae)] Статичний метод. ДСТУ 4074–2001 (ISO 7346-1:1996, MOD) [143];
-

Методика визначення гострої токсичності хімічних речовин на

рибах –Fish, Acute Toxicity Test. OECD Test No. 203. 1992 [144];
-

Методика визначення хронічної токсичності хімічних речовин на

рибах – Fish, Juvenile Growth Test. OECD Test No. 215. 2000. [145].
Риби, поряд з водними ссавцями, є кінцевою ланкою трофічного ланцюга
водної екосистеми. Визначення можливого негативного впливу речовини, що
нормується, на риб є конче важливим з позиції оцінки небезпеки речовини для
існування популяцій риб у водних об’єктах та загрози здоров'ю людини при
використанні риби як продукту харчування.
При біотестування різних категорій вод, окремих хімічних речовин та їх
сумішей рекомендується використовувати прісноводні види риб Cyprinus
carpio, Poecillia reticulatа та Danio rerio.
Cyprinus carpio є широко розповсюдженим промисловим видом риб, що
вирощують у рибних господарствах України. Вони досить легко адаптуються
до лабораторних умов утримання. На них зручно проводити дослідження за
морфологічними, гематологічними, патологоанатомічними показниками та
вивчати кумулятивні властивості.
Danio rerio і Poecillia reticulatа є акваріумним видом риб. Вони легко
культивуються в лабораторії впродовж року, є чутливими до дії багатьох
хімічних речовин. Danio rerio особливо чутливі на ранніх стадіях розвитку
(ембріони та личинки).
Детальний виклад рекомендованих методик біотестування наведено в
Додатку А
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РОЗДІЛ 2
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ
ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
2.1 Аналіз національних нормативно-правових актів стосовно
відшкодування збитків, заподіяних поверхневим водним об’єктам
внаслідок їх хімічного забруднення
Аналіз та узагальнення наявної інформації, що стосується оцінки
економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод, показали, що в
сучасних природоохоронних системах запропоновані різні підходи до
визначення шкоди, заподіяної поверхневим водним об'єктам при надходженні
до них екологічно небезпечних хімічних речовин. При цьому слід зазначити,
що практично в усіх країнах система стягнення збитків за забруднення водних
об'єктів заснована на принципі "забруднювач платить".
У той же час в різних країнах мають місце суттєві відмінності в підходах,
пов'язаних з нарахуванням розмірів відшкодування збитків за наслідки
хімічного забруднення поверхневих вод. Зокрема, в країнах, що входять до
складу економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (34 розвинених країн
Європи, Канада, США, Японія та інші) в законодавчому порядку нанесення
шкоди водним об'єктам внаслідок їх хімічного забруднення розглядається як
екологічний збиток, який в грошовому вираженні включає покриття витрат
відповідальною стороною не тільки за виявлений факт забруднення, але також і
за відновлення порушених властивостей та характеру функціонування водних
екосистем.
На відміну від країн, що входять до складу ОЕСР, в країнах Східної
Європи, Кавказу та Центральної Азії (ВЕКЦА) застосовується спрощений
підхід, який полягає в тому, що стягнення збитків за нанесення шкоди водним
об'єктам передбачає фінансову відповідальність лише за недотримання
природокористувачами нормативно-правових актів, тобто за встановлений
факт забруднення (наприклад, наднормативний скид забруднюючих речовин зі
стічними водами у водний об'єкт) і не враховує витрат на відновлення
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порушених властивостей водних екосистем, що по суті є не стягненням збитків
за нанесення заподіяної шкоди, а штрафною санкцією. Зазначена система
стягнення збитків використовується також у водоохоронній практиці України:
статтею 29 Водного кодексу України з метою економічного регулювання
охорони вод передбачено поряд зі встановленням нормативів плати і розмірів
платежів за забір води та скидання забруднюючих речовин відшкодування
збитків, заподіяних водним об'єктам, здійснюється у разі перевищення
встановлених норм гранично допустимих скидів забруднюючих речовин зі
зворотними водами.
Алгоритм

відшкодування

збитків

за

порушення

вимог

водного

законодавства визначається спеціальною «Методикою...» зі змінами [146,147].
Відповідно до зазначеної «Методики...», розмір відшкодування збитків за
наднормативний скид окремих забруднюючих речовин зі зворотними водами у
водні об’єкти нараховується за формулою (1):
,
де

(1)

 коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта, який

визначається згідно з додатком 1;
 регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів поверхневих
вод, який визначається згідно з додатком 2;
= 1,5  коефіцієнт ураженості водної екосистеми;
m  кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;
 маса наднормативного скиду i-ї забруднюючої речовини у водний
об'єкт зі зворотними водами, т;
 питомий економічний збиток від забруднення водних ресурсів,
віднесений до 1 тонни умовної забруднюючої речовини, грн/т, який
визначається за формулою (2):
(2)
де γ  проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних
ресурсів у поточному році, грн/т, який визначається за формулою (3):
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,
де

(3)

 проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних

ресурсів у попередньому році, грн/т;
I  індекс інфляції (індекс споживчих цін), середньорічний по Україні за
попередній рік, %;
безрозмірний показник відносної небезпечності i-ї забруднюючої
речовини, який визначається із співвідношення за формулою (4):
,
де

(4)

 безрозмірна величина, чисельно рівна ГДК i забруднюючої речовини

у воді водного об'єкта відповідної категорії.
Для речовин, за якими відсутня величина гранично допустимої
концентрації, показник відносної небезпечності

приймається рівним 500, а

при ГДК «відсутність» - 10000.
Проіндексований питомий економічний збиток від забруднення водних
ресурсів (γ) у 2011 році становить 766,96 грн/т.
З 2012 року щорічно здійснюється індексація питомого економічного
збитку від забруднення водних ресурсів, віднесеного до 1 тонни умовної
забруднюючої речовини, грн/т.
Як видно з «Методики ...», при обчисленні розмірів відшкодування
збитків використовується коефіцієнт ураженості водної екосистеми ( ), який є
постійною величиною і приймається рівним 1,5. Разом з тим, обґрунтування
щодо сутності такого поняття та ознак прояву ураженості водної екосистеми у
«Методиці ...» взагалі відсутнє.
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Додаток 1
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів
ЗНАЧЕННЯ
коефіцієнта Ккат, що враховує категорію водного об'єкта
Категорія водного об'єкта

Ккат

Поверхневі водні об'єкти:
господарсько-побутового використання
питного водокористування

1,0
1,4

Поверхневі водні об'єкти
рибогосподарського використання:
II категорії
I категорії
вищої категорії

1,6
2,0
2,5

Підземні води:
питні та мінеральні
інші (промислові, технічні)

5,0
3,0

У разі скиду у водний об'єкт, який знаходиться у межах населеного
пункту, коефіцієнт збільшується в 1,2 раза.
У разі скиду в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкти коефіцієнт
збільшується у 1,5 раза.
У разі якщо водний об'єкт або його ділянка у місці забруднення можуть
бути віднесені до різних категорій, при розрахунку збитку використовується
найбільший із можливих коефіцієнтів Ккат; при цьому усі вищезазначені умови
збільшення коефіцієнта залишаються в силі.
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Додаток 2
до Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних
державі внаслідок порушення
законодавства про охорону
та раціональне використання
водних ресурсів
ЗНАЧЕННЯ
регіонального коефіцієнта дефіцитності водних ресурсів поверхневих вод КР
Області
КР
Закарпатська
1,00
Івано-Франківська
1,05
Чернівецька
1,06
Тернопільська
1,07
Волинська
1,10
Житомирська
1,10
Львівська
1,10
Сумська
1,10
Хмельницька
1,11
Рівненська
1,11
Чернігівська
1,11
Кіровоградська
1,13
Полтавська
1,15
Вінницька
1,17
Черкаська
1,17
Луганська
1,18
Харківська
1,19
Миколаївська
1,20
Київська
1,21
Автономна Республіка Крим
1,24
Одеська
1,26
Донецька
1,26
Дніпропетровська
1,28
Запорізька
1,28
Херсонська
1,30
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Еколого-економічною

умовою

виникнення

збитку,

нанесеного

в

результаті наднормативних скидів зворотної води, є порушення придатності
води водного об'єкта для встановленого виду водокористування. З цієї причини
сфера

застосування

«Методики...»

визначається

тими

порушеннями

встановлених умов водокористування, які спричинили за собою перевищення
норм ГДК у водних об'єктах. Отже, визначення факту збитків вимагає
контролю не тільки зворотної води на скиді у водний об'єкт, але також складу і
властивостей води водного об'єкта у контрольному пункті змішування. На
жаль, у практиці діяльності при проведенні державних перевірок (контролю)
установлених нормативів ГДС дуже рідко зустрічаються випадки отримання
повного обсягу такої інформації. У більшості випадків розглядається та
враховується лише склад і витрата зворотних вод. В актах виконаних перевірок
майже завжди відсутнє обґрунтування застосування «Методики...» у випадках
погіршення якості води водних об'єктів внаслідок скиду зворотних вод.
У відповідності зі зміною [147] умовою застосування «Методики...» є
«порушення умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне
водокористування», в той час як фактичне заподіяння шкоди залишається не
аргументованим, оскільки нормативи ГДС встановлюються на підставі
«розрахункових умов» і не враховують фактичного стану водного об'єкта в
період порушення. При таких змінах зміст економічної категорії і терміну
«збитки» спотворюється поняттям «штраф», «збір». З точки зору визначення
розрахункової методики ГДС саме по собі перевищення встановлених
нормативів ГДС впливає лише на ризик негативних наслідків для водного
об'єкта [148].
Аналіз наведених у розділі VIII «Екологічний податок» статей
Податкового кодексу України (далі ПКУ) [149] показав, що в основу системи
стягнення із суб'єктів господарювання екологічного податку за забруднення
навколишнього природного середовища покладено аналогічний підхід.
До основних джерел забруднення навколишнього середовища внаслідок
різних форм господарської діяльності статтею 240.1 ПКУ віднесено:
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 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення;
 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;
 розміщення відходів як вторинної сировини, що розміщуються на
власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання);
 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені).
У статті 245 ПКУ «Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у
водні об'єкти» наводяться різні випадки стягнення екологічного податку за
забруднення водних об'єктів, при цьому всі вони зорієнтовані на співставлення
фактичних значень відповідних забруднюючих речовин, які скидаються у водні
об'єкти з їх гранично допустимими концентраціями.
Слід відзначити, згідно зі статтею 245.1 «Ставки податку за скиди
окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти» представлено лише для 9
найменувань забруднюючих речовин (азот амонійний, органічні речовини
(за показником

біохімічного

споживання

кисню),

завислі

речовини,

нафтопродукти, нітрати, нітрити, сульфати, фосфати, хлориди.

Найменування забруднюючої речовини

Ставка податку,
гривень за 1 тонну

Азот амонійний

1610,48

Органічні речовини (за показниками біохімічного
споживання кисню (БСК 5)

644,6

Завислі речовини

46,19

Нафтопродукти

9474,05

Нітрати

138,57

Нітрити

7909,77

Сульфати

46,19

Фосфати

1287,18

Хлориди

46,19
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У статті 245.2 ПКУ представлено ставки податку за скиди у водні об’єкти
забруднюючих речовин, які не увійшли до статті 245.1 та на які встановлено
гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично

допустима

концентрація

забруднюючих Ставка

податку,

речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, гривень за 1 тонну
міліграмів на 1 літр
До 0,001 (включно)

168743,5

Понад 0,001-0,1 (включно)

122347,23

Понад 0,1-1 (включно)

21092,69

Понад 1-10 (включно)

2146,63

Понад 10

429,72.

Статтею 245.3 за скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено
гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу,
передбачено застосовувати ставок податку за найменшою величиною гранично
допустимої концентрації, наведеної у статті 245.2.
Таким чином, наведені в національних нормативно-правових актах
підходи

до

розрахунків

відшкодування

збитків

за

нанесення

шкоди

екологічному стану поверхневих водних об’єктів внаслідок їх хімічного
забруднення зорієнтовані лише на оцінюванні понаднормативного скиду
окремих хімічних речовин без урахування їх сумісної токсичної дії на біотичну
складову водної екосистеми.
2.2 Методичні підходи з оцінювання економічних наслідків хімічного
забруднення поверхневих вод в європейських та інших зарубіжних країнах
шляхом використання системи екологічної відповідальності
Як було показано у першому розділі даного звіту, хімічне забруднення
поверхневих водних об'єктів стічними водами, які містять екологічно
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небезпечні хімічні речовини токсичної дії, призводить до порушення
функціонування водних екосистем, зниження біологічної продуктивності
водних об'єктів, самоочисної спроможності і як наслідок, погіршання якості
води.
Відповідно

до

статті

70

Водного

кодексу

України

суб'єкти

водокористування зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню
стічних вод чи його припинення, якщо вони містять токсичні речовини.
Для оцінювання небезпеки для життєдіяльності водних організмів та
функціонування водних екосистем сумісної дії хімічних речовин, які надходять
у водні об’єкти, використовується показник «рівень токсичності води», який
визначається методом біотестування. При цьому до теперішнього часу цей
показник не має в Україні будь-якого економічного обґрунтування.
Аналіз наукових публікацій у зазначеній галузі показав, що у
водоохоронній практиці зарубіжних країн здійснюються заходи для обмеження
надходження до водних об'єктів стічних вод, які вміщують токсичні речовини,
використовуючи санкції економічного спрямування.
Аналіз стану оцінювання наслідків хімічного забруднення поверхневих
водних об'єктів свідчить про те, що найбільш ефективно зазначена проблема
вирішується в країнах з розвиненою економікою, які входять до складу
міжнародної

організації

ОЕСР.

За

критерієм

широкого

охоплення

забруднюючих речовин в стічних водах різних галузей економіки відноситься в
першу чергу Канада.
Природоохоронні служби Канади відповідно до програми муніципальної
промислової стратегії боротьби із забрудненням (MISA) [150], спрямованої на
обмеження надходження у Великі озера стійких токсичних речовин із
промисловими стічними водами, реалізують низку водоохоронних заходів, які
стосуються основних галузей промисловості: нафтопереробної, целюлознопаперової,

гірничовидобувної,

сталеливарної,

виробництв

неорганічної хімії, чорної металургії та електроенергетики.

органічної

і
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Заходи включають наступні правила: для кожного виду виробництва
встановлено перелік специфічних хімічних речовин, токсичні властивості яких
контролюються перед скиданням у водні об'єкти.
Наприклад, для підприємств чорної металургії обов'язковими є: свинець,
цинк, хром, нікель, ціаніди, феноли, бензол, бенз(а)пірен, нафтопродукти [151];
для стічних вод підприємств сталеливарної промисловості визначено
наступний перелік хімічних речовин: ціаніди, розчинений органічний вуглець,
завислі речовини, амоній і аміак, загальний фосфор, алюміній, хром, мідь,
цинк, феноли [152];
для стічних вод підприємств нафтопереробної промисловості: амоній і
аміак, розчинений органічний вуглець, загальний фосфор, завислі речовини,
феноли, нафта і мастильні речовини, леткі завислі речовини, тетрахлордібензопара-діоксин, тетрахлородібензолфуран [153];
для стічних вод підприємств електроенергетики: завислі речовини, залізо,
цинк, загальний фосфор, нафта та мастильні речовини, алюміній сульфіди,
аміак і амоній, сульфіди [154];
для стічних вод підприємств органічної хімії: аміак і амоній, нітрати і
нітрити, загальний азот по К'єльдалю, розчинений органічний азот, загальний
фосфор, завислі речовини, алюміній, кобальт, цинк, феноли, бромоформ,
бромметан, хлороформ, хлорметан, метилен, хлорид, бензол, нафта і мастильні
речовини,

тетрахлордібензо-пара-діоксин,

тетрахлородібензолфуран,

бор,

ртуть, сульфіди та ін. [155];
для стічних вод підприємств неорганічної хімії: розчинений органічний
вуглець, загальний фосфор, завислі речовини, ртуть, феноли, алюміній, цинк,
молібден, миш'як, ртуть, мідь, ванадій, нафта і мастильні речовини, загальний
азот по К'єльдалю, толуол, сульфіди, хлороформ, тетрахлоретилен, хлориди,
сульфати,

селен,

флуориди,

тетрахлородібензолфуран та ін. [156];

тетрахлордібензо-пара-діоксин,
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для стічних вод підприємств целюлозно-паперової промисловості: БСК5,
завислі речовини, хлороформ, толуол, феноли, тетрахлордібензо-пара-діоксин,
тетрахлородібензолфуран, адсорбовані органічні галоїди [157].
При

здійсненні

заходів,

спрямованих

на

обмеження

хімічного

забруднення поверхневих водних об'єктів, встановлюються добові ліміти на
скидання окремих забруднюючих речовин та середньомісячні ліміти, згідно з
якими стічні води, які відводяться у водні об'єкти, не повинні чинити гострої
летальної токсичності на водні організми. До гостро летально токсичних
відносяться стічні води, які в 100% концентрації стічної води викликають
загибель більше 50% тест-об'єктів.
Визначення токсичності стічних вод здійснюють згідно з вимогами,
викладеними у відповідних методиках біотестування [158,159]. При відборі
проб стічних вод дотримується наступний регламент: впродовж першого етапу
дослідження токсичних властивостей стічних вод проби відбирають один раз
на місяць. Якщо проби стічних вод чинять гостру летальну токсичну дію на
тест-об’єкти, вимірюють вміст хімічних речовин в стічній воді для
встановлення причин, що обумовлюють їх токсичність, та щотижнево
здійснюють контроль токсичних властивостей стічних вод. На щомісячний
відбір проб стічних вод для біотестування дозволяється перейти, коли в трьох
послідовних тестах гостра летальна токсичність буде відсутня. У випадку, коли
гостра летальна токсичність стічної води не виявляється впродовж 12 місяців,
частота проведення аналізів на токсичність обмежується до 1 разу на квартал
(кожного сезону року).
Для більш детального вивчення потенційних токсичних властивостей
стічних вод, окрім гострої летальної токсичності, визначають сублетальну
(хронічну) токсичність стічних вод [160-163].
Якщо за результатами біотестування стічних вод впродовж 3 років
сублетальна токсичність була відсутня, у подальшому регламент передбачає
визначення їх сублетальної токсичності 1 раз на рік.
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Одночасно з проведенням еколого-токсикологічних досліджень стічних
вод здійснюються моніторингові спостереження за станом водних об'єктів, в
які скидаються стічні води. Проби води відбирають у контрольних створах
водних об'єктів нижче скиду стічних вод. У відібраних пробах визначають
концентрацію розчиненого у воді кисню, водневий показник рH, жорсткість,
лужність, електропровідність, вміст специфічних хімічних речовин токсичної
дії - миш'яку, міді, цинку, свинцю, нікелю, ціанідів та ін., а також визначають
сублетальну (хронічну) токсичність води.
Обов'язковим елементом спостережень за станом водного об'єкта є
проведення досліджень донних відкладень.
Відповідно до Закону про охорону водних ресурсів [164] при здійсненні
скиду стічних вод у водні об'єкти з підприємств зазначених вище галузей
економіки

стягується

плата

за

перевищення

лімітів

скиду

окремих

забруднюючих речовин та за перевищення ліміту за показником загальної
токсичності стічних вод.
Публічний

інформаційний

центр

Міністерства

навколишнього

середовища провінції Онтаріо (Канада) опублікував «Звіт про штрафи за
порушення вимог щодо охорони навколишнього середовища за 2010 рік».
Таблиця 2.1 – Звіт про штрафи за порушення вимог щодо охорони
навколишнього середовища за 2010 рік
№

Підприємство

Галузь промисловості/

Сума штрафу,

порушення

долари

1. Нафтопереробна галузь
1

Canada

Energy Скид буфера (синтетичної сирої
нафти)

Company
2

Sunsor

36135,00

Energy Порушення добового ліміту на

Products Inc.- Sarnia

1508,00

леткі завислі речовини
Гостра

летальна

стічної води

токсичність

11250,00

Продовження таблиці 2.1
Порушення добового ліміту на

1508,00

розчинені органічні вуглеводні
2. Електроенергетика
3

Ontario

Power Скид суміші озерної води з

Generation

демінералізованою водою, що

(Darlington)

містить

високий

9750,00

рівень

гідразину
Відсутність негайної доповіді
міністру

про

озерної

скид

13000,00

суміші

води

з

демінералізованою водою, що
містить високий рівень тритію
та гідразину
4

Kirkland Lake Power Гостра

Ontario
Generation

токсичність

10000,00

стічної води

Corporation H
5

летальна

Power Порушення

ліміту

на

вміст

650,00

Гостра летальна токсичність
стічної води
Гостра летальна токсичність

6500,00

Inc морфоліну

(Pickerling)

6

Bruse Power Inc. (А)

937,00

стічної води

7

Bruse Power Inc. (В)

Порушення ліміту на амоній

5895,00

Гостра

15000,00

летальна

токсичність

стічної води
Порушення

ліміту

на

1295,60

щодо

1937,50

щодо

6093,75

концентрацію морфоліну
8

CM Greenﬁld Power Порушення
Corp.

9

Ontario

вимог

місячного відбору проб
Power Порушення

вимог
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Generation

Inc моніторингу

(Lambton)
10 St. Clair Management Порушення

вимог

Corporation,

General місячного відбору проб

Partner

St.Clair

of

щодо

1750,00

Power LP
Відсутність звіту
Гостра

4250,00

летальна

токсичність

14100,00

стічної води
Порушення

ліміту

на

3222,60

концентрацію завислих речовин
3. Виробництво цементу
11 St. Maric Cement Inc. Порушення
(Canada)

ліміту

на

950,00

концентрацію завислих речовин

(Bonmanville)
4. Органічна хімія
12 Veyance Technologies Порушення вимог до звіту

3281,25

Canada Inc.
5. Чорна металургія
13 Algoma Tubes

Гостра

летальна

токсичність

11250,00

стічної води
14 Essar Steel Algona Inc. Порушення ліміту на добовий

1767,00

скид фенолу
Порушення ліміту на добовий

9500,00

скид бензолу
15 Arcelor Mittal Dofasco Порушення
Inc.
16 Carmeus
(Dundas) Ltd.
17

ліміту

на

10950,00

концентрацію морфоліну
Lime Порушення ліміту на

2056,50

концентрацію завислих речовин

US Steel Canada Inc. Гостра

летальна

токсичність

8500,00
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стічної води

(Hamilton)

Відсутність моніторингу

3000,00

6. Гірничодобувна промисловість
18 Cameco Corporation

Гостра

летальна

токсичність

7400,00

стічної води
19 Richmont Mines Inc.
(Kremzor Mine)

Порушення

вимог

щодо

2900,25

токсичність

12000,00

тижневого відбору проб
Гостра

летальна

стічної води
Goldmines Порушення

20 Wesdome

Ltd. (Eagle River)

ліміту

на

1640,00

середньомісячну концентрацію
міді

21 Vale

Limited— Порушення

Inc.

Totten Mine

тижневого

середнього
скиду

нікелю

1213, 60

у

вологий період
Порушення
тижневого

середнього
скиду

нікелю

1850,00

у

сухий період
Порушення

вимог

щодо

1750,00

Inc. Порушення добового ліміту на

1599,60

узгодження звіту
22 Liberty

Mine

(Redstone)

скид нікелю
Порушення

ліміту

на

5529,80

середньомісячну концентрацію
нікелю
23 Liberty Mine Inc.
(McWatters Mine)

Гостра

летальна

токсичність

9200,00

стічної води
Порушення

ліміту

на

концентацію завислих речовин

1574,40
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7. Целюлозно-паперова промисловість
24 Tembec

Enterprises Скид забарвлених промивочних

Inc. (Kapuskasing)

13500,00

вод у водний об'єкт
Скид стічних вод у водний

10700,00

об'єкт обхідним шляхом
25 Interlake Acquisition
Corporation Limited

Відсутність у звіті даних щодо
перевищення

ліміту

1750,00

на

дисоційований сірководень
Порушення
концентрацію

ліміту

на

1144,00

дисоційованого

сірководню
8. Неорганічна хімія
26 Sulco

Chemicals Гостра

летальна

токсичність

6500,00

стічної води

Limited

Аналіз «Звіту ...» показав, що в провінції Онтаріо впродовж 2010 року
при здійсненні скиду стічних вод у водні об'єкти було виявлено ряд порушень
вимог законодавства щодо охорони водних ресурсів, за які було нараховано
відповідні штрафи.
До таких порушень відносяться:


наявність гострої летальної токсичності стічних вод;



скид

шкідливих

речовин

(буферу-синтетичної

сирої

нафти,

гідразину, морфоліну) та забарвлених промивочних вод, на які немає дозволу;


скид стічних вод обхідним шляхом;



перевищення добового ліміту на шкідливі речовини (леткі завислі

речовини, розчинені органічні вуглеводні, феноли, бензол, нікель, морфолін та
ін.;


відсутність негайної доповіді міністру про скид шкідливих речовин

(високі рівні тритію і гідразину);


порушення вимог щодо проведення моніторингу;
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відсутність

даних

про

перевищення

гранично

допустимих

концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах.
Серед порушень, за які було накладено штрафи, були такі, що стосуються
вимог щодо графіку відбору проб, складання звіту і його узгодження.
У вказаному звіті наведено підприємства, що відносяться до 8 галузей
промисловості. Серед них підприємства п'яти галузей порушили вимоги щодо
токсичності стічних вод. Відсоток таких порушень відносно загальної кількості
порушень вимог щодо токсичності та хімічного складу шкідливих речовин у
стічних водах складає:
- підприємства електроенергетики - 50,0%,
- підприємства чорної металургії - 44,4%,
- підприємства гірничовидобувної промисловості - 28,6%,
- підприємства нафтопереробної промисловості - 27,3%.
При цьому, в порівнянні з іншими порушеннями (таблиця 2.1), за скид
токсичних стічних вод плата нараховується у більшому розмірі. Наприклад,
разове перевищення ліміту скиду завислих речовин плата складає від 950 до
3222; морфоліну від 650 до 1295; вуглеводнів від 2340 до 5915; амонію від 2135
до 5895; фенолу від 1767 до 3120; бензолу від 6540 до 9500; міді від 1640 до
3590 канадських доларів, в той час як за порушення нормативу токсичності
плата складає від 6500 до 14100 канадських доларів.
Окрім

стягнення

штрафів

за

порушення

вимог

щодо

охорони

навколишнього середовища водокористувачі зобов'язані надавати звіти про
заходи, спрямовані на ліквідацію гострої летальної токсичності стічних вод на
скиді у водний об'єкт, якщо впродовж трьох місяців спостерігалась загибель
50% і більше тест-об’єктів. Заходи для ліквідації гострої летальної токсичності
стічних вод повинні супроводжуватись планом виплати компенсаційних витрат
відповідним водоохоронним службам за нанесення шкоди природному
середовищу мешкання водних організмів.
План обов'язково повинен містити наступну інформацію.

75

Характеристика ділянки водного об'єкта в районі скиду токсичних
стічних вод;
розрахункова оцінка розмірів збитків, нанесених природному середовищу
мешкання, наприклад цінних видів риб;
перелік заходів та терміни для ліквідації наслідків нанесення шкоди
середовищу природного мешкання водних організмів та в цілому біотичної
складової екосистем водного об'єкта;
здійснення перевірки та контролю реалізації плана та виплати
компенсаційних витрат за відновлення сприятливих умов функціонування
біотичної складової екосистеми водного об'єкта.
У доповіді Міжнародної організації економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) аналізуються підходи в європейських країнах до оцінки
екологічних збитків, завданим водним об'єктам внаслідок їх хімічного
забруднення.
Основні положення з цієї проблеми представлені в Директиві 2004/35/ЄС
«Про екологічну відповідальність відносно попередження і ліквідації наслідків
завданої

навколишньому

середовищу

шкоди»

[165],

реалізація

якої

здійснюється шляхом створення рамок екологічної відповідальності, заснованої
на принципі «забруднювач платить» не лише за запобігання подальшого
забруднення водних об'єктів, а також за усунення його наслідків.
У Директиві наводиться визначення терміна «Екологічний збиток» - це
збиток, що завдається біологічним видам і природним середовищам їх
мешкання. До екологічного збитку відноситься будь-який збиток, що завдає
істотний шкідливий вплив на підтримку необхідного статусу збереження таких
середовищ чи видів. Рівень таких впливів повинен оцінюватись з урахуванням
вихідного стану, приймаючи до уваги, що значення будь-якого пошкодження,
що має негативний вплив на підтримку сприятливого статусу збереження
середовища мешкання або біологічних видів повинен бути оцінений на момент
нанесення збитку.
Істотні несприятливі зміни визначають за допомогою наступних даних:
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а) - кількість видів, їх щільність, ареал розповсюдження;
- значення основних видів, оцінка пошкодження середовища їх
мешкання, збереження рідкісних видів та середовища їх мешкання;
- здатність біологічних видів до розмноження (згідно з динамікою,
визначеною для того чи іншого різновиду), їх життєздатність.
б) щодо біологічних видів:
сукупність абіотичних факторів, що діють на дані види, які можуть
впливати на довгострокове поширення їх популяцій в межах європейської
території держав-членів ЄС або природного поширення цих видів.
Статус збереження видів буде вважатися «сприятливим» якщо:
- дані про динаміку популяцій по відповідним видам показують, що вони
відтворюються самостійно на довгостроковій основі як

життєздатний

компонент цього природного середовища мешкання;
- природний ареал розповсюдження видів не був скорочений і не буде
скорочений в майбутньому;
- існує і, ймовірно, буде продовжувати існувати достатньо велике за
розмірами середовище мешкання для відтворення відповідних видів та
популяцій на довгостроковій основі.
в) щодо природних середовищ мешкання:
сукупність факторів, що діють на природні середовища мешкання та
фактори, які можуть впливати на їх довгостроковий природний розподіл,
структуру і функції, також як і довгострокове виживання біологічних видів в
межах європейської території держав-членів ЄС.
Збереження

природного

середовища

мешкання

буде

вважатися

«сприятливим» якщо:
- вся його протяжність і території, які воно охоплює в межах своєї
протяжності, стабільні чи збільшуються;
-

особлива

структура

і

функції,

що

є

важливими

для

його

довгострокового збереження, існують і, імовірно, будуть продовжувати
існувати в доступному для огляду майбутньому;
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- статус збереження його типових видів сприятливий.
Дана Директива застосовується до:
екологічного збитку, що виник внаслідок будь-якого виду виробничої
діяльності і будь-якої потенційної загрози такого збитку, який виник через таку
діяльність;
збитку біологічним видам і природним середовищам їх мешканням, що
виник внаслідок будь-якого виду виробничої діяльності і потенційної загрози
такого збитку, який виник, якщо керівництво підприємства вчинило порушення
чи допустило недбалість;
керівництво підприємства повинно визначити можливі заходи щодо
усунення збитку і представити їх в компетентний орган для схвалення;
компетентний орган має вирішити, які заходи щодо усунення збитку
мають бути прийняті.
Наслідки не всіх форм екологічного збитку можуть бути усунені шляхом
використання механізму екологічної відповідальності. Для того, щоб цей
механізм був ефективним, має бути встановлений один чи декілька джерел
забруднення, збиток має бути конкретним і піддаватися підрахунку, знайдений
причинний зв'язок між збитком і одним чи кількома встановленими джерелами
забруднення. Крім того, відповідальність не є придатним інструментом при
широкомасштабному, розсіяному забрудненні, коли неможливо встановити
зв'язок між негативним впливом на навколишнє середовище і діями, чи
бездіяльністю, певних конкретних осіб.
Таким чином в європейських країнах, відповідно до рекомендацій
Директиви 2004/35/ЄС фінансова відповідальність (екологічний збиток) за
забруднення поверхневих вод екологічно небезпечними хімічними речовинами
настає у випадках виявлення їх шкідливого впливу на функціонування
біотичної складової водних екосистем, що проявляється в порушенні
сприятливих умов мешкання водних організмів, загрози збереженню окремих
біологічних видів та їх популяцій.
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Рекомендації Директиви 2004/35/ЄС застосовуються при нарахуванні
екологічного збитку або потенційної загрози такого збитку біологічним видам і
природним середовищам їх мешканням, заподіяного внаслідок будь-якого виду
виробничої діяльності, якщо керівництво підприємства вчинило порушення чи
допустило недбалість.
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ВИСНОВКИ
1. Надходження до поверхневих водних об’єктів хімічних речовин та іхня
трансформація, що відбувається в процесі функціонування водних екосистем,
впливає на формування якості води та обумовлює рівень «здоров’я водної
екосистеми», від якого залежить екологічний стан поверхневих вод. Більша
частина хімічних речовин, які потрапляють до поверхневих вод, зокрема зі
стічними водами, чинять шкідливу (токсичну) дію на організми біотичної
складової водної екосистеми.
2. Забруднення поверхневих вод хімічними речовинами токсичної дії
призводить до глибоких змін у структурно-функціональній організації водних
екосистем внаслідок того, що середовище існування водних організмів набуває
токсичних властивостей. Токсичність води визначають за допомогою методу
біотестування.
3. Незалежно від природи хімічних речовин токсичної дії реакція
біотичної складової водної екосистеми на їх наявність у воді розвивається в
таких основних напрямах: коливання основних показників біотичної складової
водної екосистеми навколо деяких середніх величин без істотних порушень її
структури; перебудова водної екосистеми, що виражається у зміні її структури
та характеру функціонування; повна структурно-функціональна дезорганізація
водної

екосистеми,

руйнування

основних

ланок

трофічного

ланцюга,

зменшення первинної продукції, зниження біопродуктивності, припинення
самоочисних процесів, різке погіршання якості води.
4.

Аналіз

зарубіжних

джерел

з

питань

використання

методик

біотестування в европейських та інших країнах для визначення токсичних
властивостей різних категорій вод та окремих хімічних речовин показав, що
для оцінки і контролю якості поверхневих вод та джерел їх забруднення
відповідно

до

рекомендацій

Водної

Рамкової

Директиви

2000/60/ЄС

застосовуються методики біотестування з використанням «базового набору
таксонів» – водоростей, ракоподібних та риб.
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5. Приймаючи до уваги рекомендації зазначених Директив для
оцінювання екологічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод для
включення в проєкт «Методичних рекомендацій…» визначено оптимальний
набір методик біотестування з використанням в якості тест-об’єктів –
представників основних ланок трофічного ланцюга водної екосистеми –
водоростей, ракоподібних та риб («базовий набір таксонів»).
6. Відповідно до національних нормативно-правових актів («Методика
розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок
порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних
ресурсів» зі змінами, Податковий кодекс України, розділ VIII. Екологічний
податок) стягнення збитків за нанесення шкоди водним об’єктам передбачає
відповідальність водокористувачів за наднормативний скид у водні об’єкти
забруднюючих речовин зі зворотними водами, що по суті є не збитками, а
штрафними санкціями, оскільки не враховуються екологічні наслідки
негативного впливу скиду зворотних вод на якість води водних об’єктів.
7. У водоохоронній практиці низки європейських та інших країн
(Франція, Швейцарія, Італія, Данія, Фінляндія, Канада, США та ін.) відповідно
до директивних та правових актів (Директива 2004/35/ЄС «Про екологічну
відповідальність відносно попередження та ліквідації наслідків завданої
навколишньому середовищу шкоди», Програма муніципальної промислової
стратегії боротьби із забрудненням, (МІSА), Канада) здійснюються заходи з
метою обмеження подальшого надходження до поверхневих водних об’єктів
хімічних речовин токсичної дії шляхом застосування санкцій економічного
спрямування. Зокрема, з водокористувачів стягується плата за перевищення
лімітів скидів за показником загальної токсичності зворотних вод.
8. В європейських країнах реалізація Директиви 2004/35/ЄС здійснюється
шляхом створення системи екологічної відповідальності (екологічний збиток),
заснованої на принципі «забруднювач платить» не лише за запобігання
подальшого забруднення водних об’єктів, а також за усунення його наслідків.
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9. Враховуючи викладене, до «Методичних рекомендацій …» включено
«Методику визначення рівнів гострої летальної токсичності зворотних вод та їх
врахування в розрахунках розмірів відшкодування збитків, заподіяних водним
об’єктам внаслідок хімічного забруднення», яка базується на положеннях
Директиви 2004/35/ЄС.
10.

Реалізація

зазначеної

«Методики…»

здійснюється

за

таким

алгоритмом. З водокористувачів екологічні збитки стягуються при перевищенні
встановлених рівнів токсичності зворотних вод за показником гострої
летальної токсичності на скиді у водний об’єкт (норматив – відсутність гострої
летальної токсичності на скиді у водний об’єкт). З метою перевірки наявності
небезпечного впливу на якість води - водоприймача токсичних зворотних вод
визначають рівні хронічної токсичності води, відібраної у фоновому та
контрольному створі водного об’єкта нижче скиду зворотних вод.
Якщо вода водного об’єкта, в які скидаються токсичні зворотні води, не
відповідає нормативним вимогам, розрахунок розмірів відшкодування збитків
визначають за результатами визначення гострої летальної токсичності
зворотних вод та хронічної токсичності води водного об’єкта, відібраної у
фоновому та контрольному створі нижче скиду зворотних вод.
На основі розрахунку розміру відшкодування збитку, заподіяного
водному об’єкту внаслідок скиду токсичних зворотних вод, що призвело до
порушення умов функціонування біотичної складової водної екосистеми,
водокористувач несе фінансову відповідальність не лише за скид токсичних
зворотних вод, а також за ліквідацію наслідків шкідливого впливу зворотних
вод на екологічний стан водного об’єкта.
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