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БІОТЕСТУВАННЯ 

Одеський регіон, північно-західна частина Чорного моря, при-
лягає до Дніпровсько-Бузької пригирливої ділянки. Основний потік біо-
генних і забруднюючих речовин потрапляє в акваторію Одеської за-
токи з пригирлових районів моря і берегових джерел забруднення, 
з випусків дренажних вод, зливових і аварійних колекторів. 

Метою нашого дослідження була оцінка токсичності донних 
відкладень одеських пляжів восени 2009 року методом біотестування. 

В якості тест-об'єкту використовувалась лабораторна культу-
ра зеленої водорості Dunaliella salina Teod. в стадії логарифмічного 
росту, тест-функцією була репродуктивна здібність тест-об'єкту. 

За підсумками острого експерименту встановлено, що найбільш 
забрудненими токсичними речовинами були донні відкладення, 
відібрані в районі біостанції ОНУ імені І. І. Мечникова. Встановлено, 
що чисельність клітин тест-об'єкту по закінченні експерименту в обох 
дослідних варіантах відрізнялись від контролю, що вочевидь пов'яза-
но з розташуванням поблизу будівельного майданчика. 

Забруднюючі речовини, що містилися в донних відкладеннях 
пляжу «Дельфін» практично не мали речовин, які б негативно діяли на 
D. salina. Кількість клітин в експериментальних варіантах в обох 
досліджувальних концентраціях були близькі до контрольних значень. 

В донних відкладеннях пляжів «Лузанівка» і «Ланжерон» місти-
лися забруднюючі речовини, які надавали негативну дію на репродук-
цію тест-об'єкта. Хід проходження експерименту говорить про те, 
що в донних відкладеннях пляжу «Ланжерон» міститься більша ніж 
в районі пляжу «Лузанівка» кількість забруднюючих речовин, які не-
гативно впливали на репродукцію D. salina. 
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В донних відкладеннях пляжу «Дача Ковалевського» вочевидь 
містилися певні кількості речовин, які діяли як стимулятори процесів 
репродукції так і інгібіторами цього процесу. 

Таким чином восени 2009 р. з протестованих донних відкла-
деннях найбільша кількість забруднюючих речовин, які мали дієвий 
токсичний вплив на тест-об'єкт знаходилась в донних відкладеннях в 
районі біостанції ОНУ імені І. І. Мечникова, що вочевидь пов'язано з 
розташуванням поблизу будівельного майданчика. 
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