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Самоочищення морів і океа-
нів — складний процес, при
якому відбувається руйнуван-
ня компонентів забруднення і
включення їх у загальний кру-
гообіг речовин [1; 2]. Здатність
моря переробляти вуглеводні
та інші види забруднення не
безмежна. Сьогодні багато ак-
ваторій уже втратили здатність
до самоочищення [1; 3].

Мікроорганізми моря функ-
ціонують у складі складного
мікробіоценозу, який реагує на
чужорідні речовини як на єди-
не ціле. До морських організ-
мів, які беруть участь у проце-
сах самоочищення, належать
молюски й інші гідробіонти,
однак роль мікробіоценозу
морського середовища у про-
цесах самоочищення є вирі-
шальною [1; 3; 4].

Процеси самоочищення у
водоймах відбуваються при
взаємодії біотичних й абіотич-
них факторів, вивчення яких
становить певні методичні труд-

нощі. При цьому їх значущість
може варіювати залежно від
конкретних екологічних умов
[1–3]. Певну роль також віді-
грають сонячна радіація, меха-
нічне розведення стоків, осі-
дання зважених частинок тощо
[1; 4; 5].

Метою дослідження була
експериментальна оцінка про-
цесів самоочищення морської
води.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження виконане на
базі кафедри гігієни та медич-
ної екології ОНМедУ. Аналізу-
вали рівень забруднення мор-
ського середовища у зоні рек-
реації шляхом оцінки сані-
тарно-бактеріологічних і сані-
тарно-хімічних показників.

Експериментальні дослі-
дження динаміки виживання
мікроорганізмів у модельному
середовищі були проведені у
10 серіях із повтором досліду

тричі. Експериментальне до-
слідження динаміки виживан-
ня мікроорганізмів проводили
у модельному середовищі з
внесенням нафтопродуктів у
слідових кількостях із викорис-
танням музейних штамів E. coli
O55 i V. alginolyticus у стандарт-
них розведеннях 10-9, 10-7, 10-5

в 1 мл. Модельне водне сере-
довище вивчали при темпера-
турі води + 4 і +22 °С (середні
значення для зимового та літ-
нього періодів відповідно). Кон-
тролем слугувало це ж сере-
довище із зазначеними бакте-
ріальними культурами.

Статистичну обробку прово-
дили за допомогою програмно-
го забезпечення Statistica 7.0
(StatSoft Inc., США).

Результати дослідження
та їх обговорення

Санітарно-хімічні досліджен-
ня стану морського середови-
ща проводилися за показника-
ми: солоності, вмісту амонійно-
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го азоту, розчиненого кисню
(метод Вінклера), біохімічного
споживання кисню за 5 діб
(БСК5), вмісту завислих речо-
вин. Дослідження основних
санітарно-мікробіологічних ха-
рактеристик морської води: за-
гального мікробного обсіменін-
ня (ЗМО), вмісту лактозопози-
тивної кишкової палички (ЛПКП)
— проводилися безпосеред-
ньо у зоні купання (3–5 м від
берега) та на відстані 50 м від
берега (відкрите море), причо-
му оцінювалися показники як у
поверхневих, так і у глибоких
шарах води. Додатково оціню-
вали стан пляжного матеріалу.
Відібрані проби досліджува-
лися на вміст ЛПКП, золотис-
того стафілокока, умовно-па-
тогенної та патогенної мікро-
флори.

Одномоментні визначення
амонійних сполук у районах
рекреаційного водокористу-
вання (табл. 1) виявили, що
вміст їх у морській воді має
суттєві коливання — від 0,01
до 0,86 мг/л. Слід відзначити,
що найбільші показники були
одержані на ділянках узбереж-
жя, які є близько розташовани-
ми до місць скидання стічних
вод, зокрема пляжі дачі Кова-
левського, Чорноморки та 16-ї
станції Великого Фонтана.

Віддаленість від місця ски-
дання стічних вод впливала на
вміст аміаку у морській воді з
силою 0,1 (довірчий інтервал
0,03–0,17), причому найбільш
потужним цей фактор був у
районі пляжів 16-ї станції Ве-

ликого Фонтана і Чорноморки.
Подібні закономірності були
встановлені й щодо нітритів,
вміст яких також залежав від
віддаленості прибережної те-
риторії рекреаційного призна-
чення від основних джерел ло-
кального забруднення морсь-
кого середовища.

При посіві на живильні се-
редовища морської води, віді-
браної в акваторії Одеської за-
токи, у розведеннях 1,0, 0,1 і
0,01 спостерігався помірний
ріст мікроорганізмів: кількість
ЛПКП — 240 000, колі-індекс
— 600, патогенна мікрофлора
не виявлена.

У серіях, експонованих при
температурі +22 °С (літній ре-
жим), протягом першого тиж-
ня досліду ріст у контролі та
в епідемічно значущих розве-
деннях (10-7, 10-9) відзначав-
ся тільки при першому посіві
(рис. 1).

Не спостерігався ріст мікро-
організмів у контролі через
24 год після посіву в розведен-
ні 10-9, а через 48 год відсут-
ній був ріст E. coli O55 у розве-
денні 10-9.

На четвертому та п’ятому
тижнях експерименту в усіх
розведеннях ріст мікрофлори
не реєструвався. Ріст E. coli

Таблиця 1
Показники забруднення морської води

в районі різних ділянок узбережжя Одеської затоки

             Показник Чорноморка 16-та станція 13-та станція ЛузанівкаВеликого Фонтана Великого Фонтана

Прозорість, см 29,4±0,2 28,0±0,2 30,0±0,2 30,3±0,1
Аміак, мг/л 0,18±0,02 0,28±0,04 0,16±0,01 0,12±0,01
Нітрити, мг/л 0,0040±0,0002 0,0030±0,0002 0,0010±0,0003 0,0010±0,0002
Окиснюваність, мг О2/л 2,37±0,09 2,24±0,09 2,21±0,11 2,18±0,07
БСК5, мг О2/л 1,99±0,14 2,70±0,13 1,89±0,12 1,91±0,14
ЗМО, КУО/мл 490±95 1600±95 470±95 550±100
E. coli 1100±95 1500±95 1500±95 950±95
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Рис. 1. Динаміка виживання музейних штамів E. coli та V. algino-
lyticus за наявності нафтопродуктів (температура води +22 °C)
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спостерігався тільки при мак-
симальному розведенні.

Найбільшу тривалість вижи-
вання демонстрували мікро-
організми в найбільших розве-
деннях. При цьому найтрива-
лішим було виживання культу-
ри E. coli O55 (до 35 днів), тим-
часом як V. alginolyticus вижи-
вав лише протягом 29–30 днів.
Очевидно, ці відмінності пов’я-
зані з різними культуральними
властивостями тестових мікро-
організмів.

У серіях, які експонувалися
при температурі води +4 °С
(зимовий період), спостерігав-
ся ріст E. coli тільки в розве-
денні 10–5. Ріст E. coli у розве-
денні 10–5 не реєструвався вже
до кінця другого тижня. Таким
чином, при низьких температу-
рах води створюються неспри-
ятливі умови для тривалого
виживання умовно-патогенної
мікрофлори.

Результати експеримен-
тального дослідження динамі-
ки процесів самоочищення
морської води від умовно-
патогенної мікрофлори в при-
сутності різних концентрацій
нафтопродуктів свідчать про

збільшення часу виживання
мікроорганізмів до 4–5 тиж. зі
збереженням своїх культу-
ральних властивостей протя-
гом цього терміну.

Висновки

1. Морське середовище у зо-
нах рекреаційного водокористу-
вання Одеської затоки підлягає
інтенсивному антропогенному
забрудненню, переважно за ра-
хунок каналізаційних стоків.

2. Віддаленість від місця ски-
дання стічних вод суттєво впли-
ває на рівень маркерів забруд-
нення у морській воді (f=0,1, до-
вірчий інтервал 0,03–0,17).

3. Наявність у морській воді
домішок нафтопродуктів подов-
жує термін персистенції умовно-
патогенних мікроорганізмів.
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