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ироке розмаїття та унікаль�
ність вітчизняних природних
лікувальних ресурсів (ПЛР)
обумовлює необхідність дер�
жавного ставлення до їх збе�
реження та раціонального
використання. Це передба�
чає проведення еколого�гігі�
єнічного моніторингу водних
об'єктів, що віднесені до ка�
тегорії лікувальних, який оз�
начає комплексні екологічні
та гігієнічні дослідження ПЛР
(мінеральні води, ропи, ліку�
вальні грязі/пелоїди) з ме�
тою відстеження та прогно�
зування безпечності їх вико�
ристання. Зазначене повною
мірою стосується Шаболат�
ського (Будакського) лиману
(Білгород�Дністровський ра�
йон Одеської області). Голов�
ним рекреаційним ресурсом
лиману є мулові сульфідні
грязі, які у комплексі з ли�
манною ропою використову�
ються для лікування і оздоро�
влення [1, 2].

Аналіз попередніх дослід�
жень показав напруженість
екологічної [3] та санітарно�
епідемічної ситуації [4] на цій
території. Тому слід вважати
актуальною комплексну еко�
лого�гігієнічну оцінку Шабо�
латського (Будакського) ли�
ману.
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Мета роботи полягала в
еколого�гігієнічній оцінці Ша�
болатського (Будакського) ли�
ману на основі комплексних
фізико�хімічних, санітарно�
хімічних та мікробіологічних
досліджень ропи та пелоїдів.

Матеріали та методи.
Об'єкти досліджень — ропа
та пелоїди Шаболатського
(Будакського) лиману.

Здійснено експедиційні виїз�
ди (червень�вересень, щомі�
сячно) з відбором проб ропи
та пелоїдів: точка № 1 (Шабо�
латський лиман), точки № 2 і 3
(Будакський лиман) (рис. 1).
Загалом проведено відбір з 12
проб ропи та пелоїдів. Відбір
проб проводився у відповідно�
сті з методичними рекоменда�
ціями [5].

Фізико�хімічними дослід�
женнями ропи передбачалося
вивчення основного макро�
складу (гідрокарбонат, карбо�
нат�іони, хлориди, сульфати,
кальцій, магній, натрій + ка�
лій), санітарно�хімічних показ�
ників (нітрат�, нітрит�іони, іо�
ни амонію), вмісту компонен�
тів, що нормуються (фтор,
миш'як, свинець, цинк, селен,
уран, кадмій, мідь, ртуть,
стронцій, феноли), вмісту біо�
логічно активних компонентів
та сполук (йод, бром, кремній,
органічний вуглець) [6].

Фізико�хімічні дослідження
пелоїдів проводили за відпо�
відними методиками [7]. 

Санітарно�хімічні досліджен�
ня ропи та пелоїдів включали
визначення вмісту фенолів [8],
пестицидів [9], нафтопродук�
тів [10].

Мікробіологічні дослідження
стосувалися вивчення кілько�
сті мікроорганізмів окремих
таксономічних та еколого�тро�
фічних груп методом посіву
ропи або грязьової суспензії
на рідкі і тверді поживні сере�
довища [11].

Санітарно�мікробіологічні
дослідження передбачали виз�
начення загального мікробно�
го числа на 1,5% поживному
агарі; сульфітвідновлюючих
клостридій — на середовищі
Вільсон�Блера, лактозо�пози�
тивних кишкових паличок
(ЛКП) — на лактозо�пептонно�
му середовищі, синьогнійної
палички Pseudomonas aerugi�
nosa — на ЦПХ�агарі [11]. 

Результати та їх обгово*
рення. Аналіз еколого�гігіє�
нічних умов природної терито�

рії, на якій розташований ли�
ман, показав таке. 

Останнім часом екологічний
стан лиману двічі потерпав від
негативного впливу: наприкін�
ці червня 1992 р. лиман зазнав
масштабної екологічної ката�
строфи внаслідок скиду спе�
цифічної суміші після проми�
вання грязьових танків та у
травні 2002 р., коли на водоймі
було зареєстровано аномаль�
но високу концентрацію орга�
нічних речовин та практично
відсутність зоопланктонних і
бентосних гідробіонтів [3].

Аналіз санітарно�епідеміо�
логічного стану прилеглої до

лиману території свідчить
про напруженність епідеміч�
ної ситуації. Це стосується
недостатньої розвиненості
загальнокурортних інженер�
них споруд, дефіциту питної
води, відсутності або нее�
фективності локальних очи�
сних споруд. Через низький
ступінь санітарного бла�
гоустрою і погане забезпе�
чення водою у 1986 та у 1994
роках. реєструвалися спала�
хи холери [4]. 

Проведені санітарно�мікро�
біологічні дослідження показа�
ли незадовільність стану проб
ропи № 1, 2 у липні та проби
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Рисунок 1
Точки відбору проб ропи та пелоїдів: 

№ 1 — Шаболатський лиман, 
точки № 2 і 3 — Будакський лиман
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№ 1 у вересні (перевищення у
2,38 рази індексу ЛКП). Проба
пелоїдів № 1 не відповідала са�
нітарно�мікробіологічним ви�
могам у серпні, проба № 2 — у
липні та серпні, проба № 3 — у
липні. Внаслідок значної висі�
юваності міксобактерій — по�
казників забруднення органіч�
ними відходами (від 7,0 х
101КУО/г до 4,8 х 102 КУО/г) —
проба пелоїдів № 3 була най�
більш забрудненою.

Результати фізико�хімічних
досліджень ропи свідчать про
певну закономірність знижен�
ня загальної мінералізації ро�
пи у липні�серпні порівняно з
червнем та вереснем, яка
співпадає з більш низьким вмі�
стом іонів хлоридів та натрію
(основних компонентів ропи)
(рис. 2) та підвищенням кон�
центрації нафтопродуктів
(0,12�0,22 мг/дм3) (рис. 3). 
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За своїми фізико�хімічними
властивостями досліджені му�
лові сульфідні пелоїди зага�
лом відповідають вимогам, що
висуваються до пелоїдів при
використанні у лікувальній
практиці, за винятком засміче�
ності частинками діаметром
понад 0,25 х 10�3 м.

При порівнянні ропи та гря�
зьового розчину деякі відмін�
ності у кількісному вмісті окре�
мих компонентів нівелюються
якісною однорідністю хімічно�
го складу. Встановлено, що
для пелоїдів у т. № 1 характер�
ний підвищений вміст масової
частки вологи та наявність ви�
соких пластично�в'язких вла�
стивостей, що особливо важ�
ливо у випадку практичного їх
використання у лікувальній
практиці. У досліджених пелої�
дах виявлено біологічно актив�
ні органічні речовини (вільний і
зв'язаний бітуми, гумінові ре�
човини, у т.ч. гематомеланові
кислоти, вуглеводи), які віді�
грають важливу роль у їхній лі�
кувальній дії. 

Концентрації важких металів
(Cd, Pb, Cr, Cu, Zn) у пелоїдах
були значно меншими від "фо�
нового" їх вмісту у ґрунтах. 

Аналіз даних літератури і
результати цих та попередніх
досліджень свідчать про
необхідність подальшого про�
ведення більш розширеного в

якісному та кількісному плані
еколого�гігієнічного моніто�
рингу стану Шаболатського
(Будакського) лиману як ос�
нови перспективного курорт�
но�рекреаційного комплексу,
що зумовлено такими причи�
нами.

Насамперед слід зазначити,
що даний об'єкт, який за усіма
ознаками відповідає категорії
лікувального, зазнає відчутно�
го антропотехногенного на�
вантаження. Це проявляється
значними несприятливими
змінами екологічного стану,
неблагополуччям санітарно�
епідемічної ситуації, відсутні�
стю інформації щодо джерел
забруднення.

Невідповідність нормативам
ропи лиману за індексом ЛКП
(індикатором свіжого фекаль�
ного забруднення) у сполучен�
ні з деяким зниженням загаль�
ної мінералізації та підвищен�
ням вмісту нафтопродуктів у
липні�серпні (пік антропоген�
ного навантаження) порівняно
з червнем та вереснем свід�
чить про масовий скид неочи�
щених стічно�фекальних та
промислових вод у зв'язку з
відсутністю каналізування баз
відпочинку та наявністю на бе�
резі лиману бітумно�асфальт�
ного підприємства. 

Особливе занепокоєння ви�
кликає такий факт. Пелоїди
точки № 1, для яких характер�
ні найбільш високий вміст
найтонших фракцій, підвище�
ний вміст масової частки во�
логи, а також наявність висо�
ких пластично�в'язких власти�
востей, що особливо важливо
у випадку практичного їх вико�
ристання у лікувальній прак�
тиці, наявні у Шаболатському
лимані, ропа якого порівняно
більш забруднена (за індек�
сом ЛКП). Слід також зазначи�
ти: на підставі попередніх екс�
периментальних даних на ла�
бораторних тваринах (білих
щурах) зроблено висновок,
що пелоїди Шаболатського
лиману (точка 1) не є безпеч�
ними і не мають біологічної ак�
тивності. 

Констатовано незадовіль�
ний санітарно�мікробіологіч�
ний стан пелоїдів проби № 1
(серпень — перевищення
ЗМЧ); проби № 2 (липень та
серпень — зниження титру
ЛКП), проби № 3 (липень —
зниження титру ЛКП) разом з
відсутністю бактерицидної дії

Рисунок 2
Динаміка загальної мінералізації, концентрацій 

хлорид*іонів та іонів натрію у ропі Шаболатського 
(Будакського) лиману (точка 1)
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щодо кишкової палички (тоді
як у червні 2009 р. попередні�
ми дослідженнями для цих пе�
лоїдів була характерна слабка
бактерицидна дія), а також на�
явність міксобактерій — по�
казників забруднення органіч�
ними відходами (від 7,0 х 101

КУО/г до 4,8 х 102 КУО/г). 
Висновок

Враховуючи вищезазначе�
не, слід вважати за необхідне
проведення якомога більш
розширеного еколого�гігієніч�
ного моніторингу стану Шабо�
латського (Будакського) ли�
ману. Це стосується таких
складових:

кількісної — щомісячний
відбір проб з ранньої весни
(березень) до пізньої осені
(листопад) у 5�ти точках лима�
ну (продовження комплексних
фізико�хімічних та мікробіоло�
гічних досліджень);

якісної — розширення
спектру мікробіологічної (за
рахунок умовно�патогенної та
патогенної мікрофлори) та хі�
мічної (стійкі органічні забруд�
нювачі /СОЗ) компоненти ан�
тропо�техногенного пресу;

інформаційно%аналітичної
— розробка "еколого�гігієніч�
ного паспорта" лиману з поз�
начкою "критичних точок" мі�
кробної та хімічної контаміна�
ції водойми та прилеглої тери�
торії;

організаційно%методичної
— розробка рекомендацій що�
до мінімізації ризику забруд�

нення лиману.
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Рисунок 3
Динаміка вмісту нафтопродуктів у ропі Шаболатського

(Будакського) лиману (точка 1)

D3-11 a.qxd  30.08.2011  18:21  Page 41


