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АНОТАЦІЯ

Лапань О. В. Очищення водойм від 137Cs та важких металів наземними рослинами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 “Біологія” (“09” Біологія) – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2020. 
Результати аналізу досліджень вітчизняних та закордонних учених дозволяють констатувати, що одними з найбільш небезпечних токсикантів, які спровокували значне підвищення рівня забруднення водних ресурсів планети, є радіонукліди та метали. Вказані забруднюючі речовини здатні до міграції і біоакумуляції та шкідливо впливають на здоров’я людини та біоту. У зв’язку з цим все актуальнішими стають дослідження, спрямовані на створення ефективних, екологічно безпечних і економічно рентабельних систем відновлення якості великих об’ємів водних середовищ, тобто розроблення нових чи удосконалення існуючих методів вилучення зазначених токсикантів із водойм.
Дисертацію присвячено вирішенню важливого завдання – науковому обґрунтуванню розроблення фіторемедіаційної технології, яка складається з вивчення поглинальної здатності наземних рослин та створення ефективної гідрофітної споруди типу біоплато.
У роботі використано такі методи досліджень: теоретичний аналіз для узагальнення результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників (під час аналізу літературних джерел); метод камерних моделей для моделювання перенесення і міграції радіонуклідів в екосистемі “експериментальна водойма – рослини”; УФ-С-опромінення рослин; фізіологічні – культивування рослин в умовах аквапоніки, визначення морфометричних параметрів наземних рослин та спостереження за життєдіяльністю рослин; лабораторні аналітичні (метод атомно-абсорбційної спектрометрії та мас-спектрометрії для визначення концентрації іонів важких металів, рН-іонометрію – для вимірювання рН водних розчинів, радіометричний метод визначення радіоактивності зразків води та рослин за 137Cs); математичної статистики (для оброблення первинних експериментальних даних і оцінки достовірності одержаних результатів). 
У дисертації за допомогою скринінгових досліджень виявлено сорбційні властивості наземних видів трав’янистих рослин (Secale cereale L. (сорт Забава), Hordeum vulgare L. (сорт Ластер), Phleum pratense L. (сорт Люлинецька 1), Triticum vulgare L. (сорт Миронівська 808), Festuca pratensis Huds. (сорт Діброва), Pisum sativum L. (сорт Ароніс), Dactylis glomerata L. (сорт Муравка), Avena sativa L. (сорт Саргон) та Zea mays L. (сорт Достаток) стосовно іонів цезію та металів (Cd2+, Zn2+, Cr6+) у водному середовищі. Всі перелічені види досліджуваних рослин зберігали здатність до росту у водному середовищі (V = 2,5 л) протягом 30 діб. Коефіцієнти накопичення загальної фітомаси становили: 137Cs (1000–1720), Zn(II) (201–600), Cd(II) (100–430) та Cr(VI) (145–415) (Р0,5).
Встановлено, що вплив конкуруючих іонів на вилучення цезію із водного розчину рослинами Zea mays L. зростав в ряду Mg2+<Ca2+<Na+<K+. Зі збільшенням діапазону твердості води (3,5–19 мг-екв/л) спостерігалось незначне зниження (на рівні 2 %) ступеня очищення середовища від цезію.
Виявлено, що сорбційна здатність рослин стосовно радіоцезію та металів (Zn(II), Cd(II)) підвищується за рахунок УФ-С-опромінення та збільшення щільності вирощування рослин. Вплив УФ-С-опромінення (0,25–2 кДж/м2) рослин Zea mays L. та збільшення щільності вирощування рослин Secale cereale L. (6500–25800 шт./м2), Phleum pratense L. (183 500–734 600 шт./м2) та Pisum sativum L. (1130–6780 шт./м2) збільшувало фітосорбційну здатність             на 8–22 %.
Досліджено дію іонів металів (Сd(II), Zn(II), Cr(VI)) на ростові показники деяких видів вищих наземних рослин. Встановлено, що стійкість до впливу токсичних металів залежить від виду рослин, а низькі концентрації останніх можуть спричиняти гормезисну дію на ріст та розвиток рослин. Визначено діапазон концентрацій Cd(II), Zn(II) та Cr(VI) (1–100 мг/л), у якому ефективно відбувається процес очищення водного середовища досліджуваними рослинами (Secale cereale L., Phleum pratense L., Avena sativa L.). 
Було з’ясовано, що ефективність вилучення металів з водних розчинів залежала від рН середовища. Найменша концентрація водорозчинних форм токсичних металів у воді була зафіксована при рН 7,5–9. Примусова аерація водного середовища (насос Regent Calm RC-004 потужністю 2,7 Вт) підвищувала показники фітосорбції Cd(II) на 11 % рослинами Secale cereale L. Найвищі показники фітосорбції Secale cereale L. зафіксовано за концентрації Cd(II) у водному середовищі на рівні 1 мг/л (Р0,5).
У результаті отриманої у експерименті динаміки вмісту металів у воді виявлено, що для очищення водойм від Cd(II) доцільно використовувати Secale cereale L. та Phleum pratense L., для очищення водойм від Zn(II) – Festuca pratensis Huds. та Zea mays L., а для зменшення рівня забруднення водних об’єктів від Cr(VI) слід застосовувати рослини Phleum pratense L. та Zea mays L.
Запропоновано конструкцію плаваючої гідрофітної споруди на основі гранульованого пінополістиролу з вищими наземними рослинами, застосування яких у споруді, на відміну від вищих водяних рослин, полегшує етапи конструювання біоплато, його транспортування на значні відстані з метою розміщення на дзеркалах водних об’єктів, які потребують очищення від розчинних форм радіонуклідів та токсичних металів, і не руйнується протягом всього необхідного періоду дезактивації.
На підставі дослідження розподілу 137Cs за складовими біоплато встановлено, що поглинання радіонукліду відбувається переважно рослинним компонентом конструкції. Завдяки моделюванню динаміки накопичення радіоцезію в системі “експериментальна водойма – рослини (біоплато)” можна припустити, що закономірності міграції токсиканту в цій системі в діапазоні не досліджуваних концентрацій будуть аналогічними до тих, що були висвітлені у межах вмісту токсикантів у проведеному експерименті.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у створенні наукових засад очищення водойм від 137Cs та токсичних металів наземними рослинами, а саме уперше:  
	проведено оцінювання ефективності очищення водного середовища шляхом використання нової конструкції (типу біоплато), біотичним компонентом якої є вищі наземні рослини (Secale cereale L. (сорт Забава), Hordeum vulgare L. (сорт Ластер), Phleum pratense L. (сорт Люлинецька 1), Triticum vulgare L. (сорт Миронівська 808), Festuca pratensis Huds. (сорт Діброва), Pisum sativum L. (сорт Ароніс), Dactylis glomerata L. (сорт Муравка), Avena sativa L. (сорт Саргон) та Zea mays L. (сорт Достаток)), від 137Cs, Сr(VI), Zn(II) та Cd(II);

встановлено, що УФ-С-опромінення та збільшення щільності вирощування наземних видів рослин (Zea mays L., Secale cereale L., Phleum pratense L., Pisum sativum L.) суттєво підвищує інтенсивність фітосорбції щодо 137Cs та металів. Виявлено, що ефективність вилучення рослинами Secale cereale L. металів з водних розчинів залежала від ступеня аерації водного середовища, а також від значення рН;
показано вплив конкуруючих іонів (Mg2+, Ca2+, Na+, K+) на вилучення цезію із водного розчину рослинами Zea mays L.;
	визначено діапазон концентрацій кадмію, цинку та хрому, у якому ефективно відбувається процес очищення водного середовища досліджуваними рослинами (Secale cereale L., Phleum pratense L., Avena sativa L.). 
Удосконалено систему очищення водних об’єктів від 137Cs та металів за рахунок розроблення й застосування гідрофітної споруди з новим біотичним та абіотичним компонентами, що зменшує навантаження на природні водні екосистеми.
Набули подальшого розвитку уявлення про фіторемедіаційну методологію, а саме застосування гідрофітної споруди типу біоплато з метою зменшення забруднення водних середовищ.

Практичне значення отриманих результатів
Результати досліджень доповнюють сучасні уявлення про сорбційну здатність деяких трав’янистих наземних видів рослин для застосування у фіторемедіаційній практиці, зокрема створення ефективної сорбційної споруди типу біоплато для очищення водних об’єктів від 137Cs та іонів металів до рівня, що відповідає вимогам чинних нормативних документів для джерел питного водопостачання. Запропонована конструкція типу біоплато є ефективним засобом для практичного використання задля очищення або доочищення великих об’ємів води з метою ліквідації наслідків аварійних емісій радіонуклідів на атомних електростанціях, для очищення ґрунтів від радіонуклідного забруднення шляхом фітоекстракції розчинів після етапу вилуговування, для видобування цінних металів із водних середовищ.
Результати теоретичних та практичних досліджень:
	використовуються в практичній діяльності ТОВ “БІЗНЕС АБСОЛЮТ” шляхом впровадження у проєктну документацію та під час розроблення очисних споруд промислових підприємств, що дозволило модернізувати технологічні схеми очисних споруд та підвищити ефективність очищення стічних вод промислового підприємства;
	застосовуються в практичній діяльності ДУ “Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, що дало можливість значно підвищити ефективність роботи інституту у вирішенні актуальних завдань екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів України;

впроваджені в навчальний процес Національного авіаційного університету під час проведення лабораторних робіт з дисципліни “Радіоекологія”;
впроваджені в навчальний процес Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління під час проведення лабораторних робіт з дисципліни “Біологічна безпека”;
	лягли в основу монографії “Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод”.
Розроблено новий біоінженерний пристрій у формі біоплато (деклараційний патент України №107555) для покращення екологічного стану водних об’єктів шляхом очищення водойм від радіонуклідів.
Розроблено нову комплексну біоінженерну систему типу біоплато (деклараційний патент України №117067) для забезпечення покращення екологічного стану всіх складових гідроекосистеми малих та середніх річок, шляхом очищення поверхневого, придонного шару води та донних відкладів, що створює екологічно безпечні умови їх розвитку.
Ключові слова: водойма, фіторемедіація, наземні рослини, радіоцезій, метали (цинк (II), кадмій (II), хром (VI)), біоплато.
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