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 Через засоби масової інформації акцентувати увагу населення на необхідності 
охорони лікарських рослин, які є національним багатством і роз‘яснювати, що 

нераціональне використання може привести до небажаних результатів як для конкретної 

людини, так і для суспільства в цілому. 

Всі вище зазначені заходи сприятимуть максимальному використанню інвазійних 

видів на досліджуваній території, що в свою чергу дозволить максимальне розширення 

територій для аборигенних видів. 
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Однією з гострих екологічних проблем сучасності є забруднення басейнів малих 

річок, які через незначні площі водозборів є найбільш вразливими до впливу 

антропогенезу і техногенезу [2]. Особливо небезпечними за впливом на екологічну 

систему водних об‘єктів є важкі метали, які належать до класу консервативних 

забруднюючих речовин, що не використовуються та не розкладаються при міграції по 

трофічних ланцюгах гідроекосистем. Вони являються забруднювачами водойм 

зростаючого значення, що зумовлено стійкістю у навколишньому середовищі і високою 

біологічною активністю [1, 2]. Регіональне забруднення малих річок важкими металами 

(ВМ) тягне за собою погіршення якості води в середніх і великих річках та створює 

серйозну небезпеку для здоров‘я населення в багатьох регіонах України.  
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Рис. 1. Карта-схема пунктів збору проб на р. Кам‘янка 

Основною водною артерією Житомирської області є р. Тетерів. Велике 

навантаження забруднюючими речовинами спричиняють стічні води комунальних 

господарств великого міста Житомира. Тому моніторинг рівня іонів ВМ у водному 

середовищі малих річок (рис.1), які зосереджені в обласному центрі, є актуальним для 

виявлення джерел забруднення полютантами та прогнозування якості водного 

середовища.  

Метою роботи було визначення вмісту іонів важких металів (ВМ) у системі вода 

– донні відклади р. Кам‘янки та її приток в межах м.  Житомира з різним антропогенним 

пресом. 

Досліджуючи поверхневі води та донні відкладення річки Кам‘янка на вміст іонів 

Сu
2+ 
нами було проаналізовано проби шести пунктів збору (ПЗ ғ1-6), взятих за 100 м до 

гирла р. Кам‘янка та її приток. Встановлено, що максимальна концентрація іонів 

Купруму зафіксовано у воді р. Крошенка (ПЗ ғ6) – 0,092 мг/л, мінімальна – 0,027 мг/л 

(р. Коденка, ПЗ ғ2), незначна кількість досліджуваних іонів виявлена у р. Кокаричанка 

– 0,037 мг/л. Близькі за значенням вмісту даного іона вода р. Лісної та гирло р. Кам‘янка 

(0,068 та 0,069 мг/л відповідно). Таким чином, формуючий вплив на вміст іонів Сu
2+

 в 

водному середовищі р. Кам‘янка мають малі річки в порядку зростання: Лісна, Довжик 

та Крошенка. Зазначимо, що вміст іонів у водному середовищі досліджуваних водних 

об‘єктів є незначним та не перевищує ГДКриб-госп. 
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Рис. 2. Вміст іонів Cu

2+ 
у воді та донних відкладах басейну річки Кам‘янка 

Подальші дослідження вказують на те, що основний потік іонів Сu
2+

 направлений 

в донні відклади річок. Високі показники вмісту даного іона виявили в донних відкладах 

р. Крошенка, що перевищує ГДКриб-госп в 3 рази (КН=3,3). Вміст іона Сu
2+

 в донних 

відкладах р. Лісна та Довжик становить відповідно 0,191 та 0,196 мг /кг (КН = 2.8 та 

2,6). Найменша кількість даного іона зафіксована в р. Коденка (0,137 мг/кг). Також слід 

відмітити про значне перевищення ГДКриб-госп по досліджуваному іону у донних 

відкладах на всіх пунктах збору, що свідчить про негативний антропогенний вплив на 

забрудненість донних відкладень басейну р. Кам‘янка. 
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Пестициди є невід'ємним компонентом для вирощування сільськогосподарської 

продукції та передпосівної обробки ґрунтів. Вони можуть потрапляти у водойми 

безпосередньо або із змивними грунтовими водами, накопичуватися у продуктах 

харчування. Пестициди володіють високою біологічною активністю і можуть викликати 

порушення основних процесів життєдіяльності не лише тих живих організмів, проти 

яких застосовуються ці речовини. Це пояснюється значним періодом розпаду 

отрутохімікатів [3].  

Виділяють характерні для пестицидів особливості: невідворотність циркуляції їх 

в біосфері; висока токсичність; відповідність концентрації отрутохімікату при обробці; 


