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Взаємовідносини між клітинами водоростей і пестицидами вельми 

складні: одні речовини можуть пригнічувати фотосинтетичну активність і в 

той же час стимулювати ділення клітин, інші викликають явні морфологічні 

порушення, але не гальмують фізіологічні процеси. Проведено аналіз 

токсичності гербіцидів гліфосату і дикамба на культурах зелених та 

синьозелених водоростей. Найбільш чутливими до дії препаратів виявились 

представники роду Cyanophyta. Зі збільшенням часу контакту гербіцидів із 

водоростями відбувалось їх руйнування та, відповідно, зменшення токсичної 

дії. 
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Вступ. Масове поширення хімічних засобів захисту рослин (пестицидів) в 

сільському господарстві призводить до розповсюдження токсичних речовин у 

біосфері. Чим ширші обсяги виробництва того чи іншого пестициду, тим 

більший вплив він здійснює на біологічні процеси в грунті та природних водах, 

і тим чіткіший прояв побічних та віддалених наслідків його використання у 

біосфері. Компетентний аналіз, контроль та своєчасне прогнозування можливих 

наслідків надходження пестицидів у водні об’єкти є гарантом повноцінного 

функціонування водних екосистем.  



Водорості лежать в основі водних екосистем і тому можуть бути 

використані в якості біоіндикаторів водного середовища. Перевагою 

використання в біотестуванні фотосинтетиків є їх висока чутливість до 

забруднювачів. Світло є для них не тільки джерелом енергії, а й активним 

уражуючим фактором, до того ж процеси ураження різко активізуються при 

порушенні токсикантами різних стадій метаболізму [2]. 

На підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної інформації до пріоритетних 

пестицидів для контролю в питній воді, воді поверхневих та підземних 

вододжерел питного призначення віднесені препарати на основі диметоата, 

діазинона, хлорпірифоса, карбендазима, металаксила-М, пропіконазола, 

тебуконазола, триадимефона, флутриафола, ципроконазола, атразина, 

ацетохлора, бентазона, галоксифоп-R-метила, гліфосата, 2,4-

дихлорфеноксиоцтової кислоти та її солей, 2-метил-4-хлорфеноксиоцтової 

кислоти та її солей, десмедифама, дикамби, диметенаміда, етофумезата, 

клетодима, метолахлора, пендиметаліна, прометрина, трифлураліна, 

фенмедифама та хлоридазона [1, 4].  

Основним критеріем стану культури водоростей є її загальна чисельність. 

Крім того враховують долю живих клітин, порушення швидкості росту, 

фізіологічні показники фотосинтезу, морфологічні зміни (наприклад розмір 

клітин) і деякі інші показники стану культур. Дослідження щодо оцінки 

гербіцидів гліфосату і дикамба за вищенаведеними показниками проводили 

згідно стандартних методик [6, 7, 8] на альгологічно чистих монокультурах 

синьозелених (Microcystis aeruginosa Kutz. emend. Elenk., Nostoc sp., Anabaena 

sp.) та зелених водоростей (Ankistrodesmus braunii Nägeli., Chlorella vulgaris 

Beijer). Культивування водоростей проводили на середовищі Фітцджеральда у 

модифікації А. Цендера і П. Горема №11 [6] при інтенсивності світла 3 

тис.люкс з чергуванням світло/темрява 16/8 год і температурі 20-24°С. 

Фотосинтетичну активність водоростей визначали, по методиці Х.М. Починка 

[5]. 



За дії малих концентрацій гербіцидів (0,1 мг/дм3) відбувалось прискорення 

процесів росту і розвитку культур як зелених так і синьозелених водоростей. У 

культурі Ankistrodesmus braunii при дії 0,1 мг/дм3 дикамба збільшувалась 

загальна чисельність клітин та відносна швидкість росту. Ці дані підтверджує 

отриманий пробіт-аналіз смертності цієї культури (табл. 1.). Протягом трьох 

інтервалів експозиції (24, 48 і 72 год) спостерігалось збільшення концентрацій 

від LC1 до LC15. Токсичний ефект було еліміновано завдяки високій швидкості 

поділу клітин. Тоді як при збільшенні концентрації гербіциду в середовищі 

токсичний ефект проявлявся повною мірою. Тобто, із зростанням часу 

експозиції токсична дія препарату на культуру зеленої водорості Ankistrodesmus 

braunii збільшувалась. Медіальна летальна концентрація протягом експозиції 

дії препарату зменшувалась і становила на 72 годину – 5,962 мг/дм3. 

Таблиця 1 
Пробіт-аналіз смертності культури Ankistrodesmus braunii при дії 

гербіциду дикамба. 
Летальні 

концентрації (LC) 
 

Концентрація, мг/дм3 

24 год 48 год 72 год 
LC1 0 0 0,003 
LC5 0 0,001 0,024 
LC10 0,001 0,009 0,095 
LC15 0,008 0,024 0,216 
LC50 8,759 3,804 5,962 
LC85 7391,951 418,862 156,942 
LC90 36377,140 1272,965 340,089 
LC95 385681,952 6608,002 1069,536 
LC99 32318966,0 145069,833 9172,117 

 
Однак, слід зазначити, що LC99 в пробіт-аналізі, при експозиції 24 та 48 

годин, має неймовірно високі концентрації, що свідчить про те що культури 

водоростей за дії великих концентрацій гербіциду не відмирають цілком, 

залишаючи поодинокі життєздатні клітини, що було підтверджено методом 

мікроскопії. 

Ціанобактерії виявились більш чутливими до внесення даного токсиканту. 

Стимулювання розвитку бімаси зеленої водорості Chlorella vulgaris відбувалось 

при дії гліфосату і дикамба в діапазоні від 0,1 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3, тоді як у 



Nostoc sp. при цій концентрації відносна швидкість росту зменшилась у 1,3 рази 

відповідно до контролю. Починаючи з концентрації 10 мг/дм3 зменшувався 

приріст біомаси як синьозелених так і зелених водоростей, а відповідно і 

показник відносної швидкості росту. При більш тривалому впливі гербіцидів 

(120 годин) у концентраціях більше 200 мг/дм3 повною мірою виявлялась 

токсична дія: починалось незворотне руйнування клітин і тому біомаса 

водоростей при цих концентраціях зменшувалась в порівнянні з вихідною. Крім 

того, під впливом токсикантів відбувалося порушення морфології клітин 

водоростей. Виявлено появу деяких морфологічних аномалій на прикладі 

альгологічно чистої культури Ankistrodesmus braunii. Через 48 годин експозиції 

при дії максимальних концентрацій дикамба (100 мг/дм3) спочатку 

спостерігалась аглютинація клітин (утворення конгломератів) (Рис. 1, Рис. 2), а 

потім їх лізіс. Концентрації 50-100 мг/дм3 гербіцидів на 72 годину досліду 

викликали одночасний лізіс багатьох клітин. Це яскраво спостерігалось при 

люмінісцентній мікроскопії, яка дозволяє розрізнити живі клітини водоростей 

від мертвих і таких що розкладаються. Живі клітини світяться яскраво-

червоним кольором, пошкоджені – малиновим, мертві зеленим. 

 

 
 

Рис. 1. Утворення клітинного 
конгломерату водорості 
Ankistrodesmus braunii при дії 
дикамба в концентрації 100 мг/дм3 

на 48 годину експозиції. 

Рис. 2. Клітини водорості 
Ankistrodesmus braunii в контролі на 
48 годину експозиції 
(люмінісцентна мікроскопія). 

 
Молоді клітини зеленої водорості Ankistrodesmus braunii на 48 годину 

досліду при дії дикамба в концентрації 100 мг/дм3 втрачали колір та 



витягувалися у довжину. Подібні токсикологічні ефекти було показано в 

роботах Гапочки Л.Д. [3], в яких за дії різних концентрацій токсикантів зелена 

маса водорості Selenastrum quadricauda поступово змінювала свій колір – 

перетворюючись на насичено-коричневий або навпаки, знебарвлювалася. Деякі 

токсиканти можуть не викликати помітних змін кольору, однак водорості 

втрачають тургор та легко уражуються. 

Гліфосат у концентрації 0,1 мг/дм3 на початку досліду дещо гальмував 

фотосинтез культури Microcystis aeruginosa, а на 7-у добу ця дія не 

спостерігалась, в певній мірі проявлялось стимулювання фізіологічної функції 

водорості. У культурі M. aeruginosa дія токсиканту значно відрізняється від їх 

природних популяцій, тут її клітини не окутані слизистими обгортками і тому 

реагують на любі альгіциди в значно менших концентраціях, ніж у природних 

умовах. Утворення слизових чохлів є одним із шляхів пристосування 

водоростей до токсичного середовища, що слугує для функціональної ізоляції 

клітини і зменшення її обмінних процесів. У колоніальних форм зовнішній шар 

клітин, що підлягає інтоксикації, відмирає, утворюючи “ядонепрониклий” шар. 

Під покровом малопрониклої оболонки внутрішня частина колонії продовжує 

жити і розмножуватись. В культурі клітини Microcystis aeruginosa 

малозахищені слизовими оболонками у порівнянні з колоніями цієї водорості в 

природних умовах. Токсиканти середовища краще контактують з клітинами 

водоростей в умовах культури і добре проникають в клітини, впливаючи на 

зміни в них біохімічних процесів. 

Із збільшенням вмісту гліфосату в середовищі відбувалось поступове 

гальмування фотосинтезу, який повністю припинявся при концентрації 50 

мг/дм3 в культурі Nostoc sp. і 100 мг/дм3 в культурі Ankistrodesmus braunii (Рис. 

3).  



 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Іф
, (

%
 д

о 
ко

нт
ро

лю
)

Концентрація гліфосату, мг/дм3
 

Рис. 3. Зміна інтенсивності фотосинтезу культури Nostoc sp. під дією 
різних концентрацій гліфосату. 

 
Збільшення інтенсивності фотосинтезу культур як синьозелених, так і 

зелених водоростей відбувалось при малих концентраціях гербіцидів (від 0,1 

мг/дм3 до 0,5 мг/дм3). Стимуляція фотосинтезу і збільшення біомаси культур 

водоростей в умовах малих концентрацій розчинених у середовищі гербіцидів, 

очевидно обумовлена порівняно швидким іх розпадом у лужному середовищі, 

що було доведено іншими дослідниками [3]. 

 

Заключення. Токсичний вплив гербіцидів відносно водоростей 

проявляється звичайно в таких концентраціях, які практично зустрічаються у 

водоймах дуже рідко. Окрім цього гербіциди, що потрапляють у водойми, 

відносно швидко зменшують свою токсичність, яка з часом стає стимулятором 

росту водоростей. 

Досліджені гербіциди гліфосат та дикамба в концентрації 0,1 - 0,5 мг/дм3 

підвищують інтенсивності фотосинтезу та приріст біомаси всіх досліджених 

культур водоростей. Найбільш чутливими до дії токсикантів виявились 

синьозелені водорості. Стимулюючий вплив концентрацій гербіцидів 0,1 - 0,5 

мг/дм3 проявлявся на культурах зелених водоростей Ankistrodesmus braunii і 

Chlorella vulgaris, а також, разом з цим, виявлялось достовірне зменшення під 

дією даних концентрацій відносної швидкості росту культур синьозелених 



водоростей Microcystis aeruginosa, Nostoc sp., Anabaena sp. Гербіциди у 

концентраціях більше 50 мг/дм3 пригнічують розвиток як зелених так і 

синьозелених водоростей. Це виявляється не лише в зменшенні приросту 

біомаси, чисельності клітин, але й повному припиненні росту, появі 

морфологічних аномалій та масовому лізісі клітин. В числі аномалій виявлені 

наступні: втрата кольору та витягування у довжину клітин. 
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