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Проаналізовано літературні джерела та встановлено відсутність процедури визначення впливу шкідливих 

фізичних факторів на біоту, зокрема в умовах водного (Daphnia magna Straus) середовища. Обґрунтовано засто-
сування даних тест-об’єктів для проведення біомоніторингу. Охарактеризовано етапи визначення ступеню не-
гативного впливу шуму та індукції магнітного поля. Приведено методику визначення рівнів активності Daphnia 
magna Straus, загальної середньостатистичної активності для біоти. Зазначено зразки проекцій траєкторії руху 
дафній при зниженій активності, у стані стабільності чи норми, при підвищеній активності та у збудженому 
стані. Описано залежність активності Daphnia magna Straus від часу впливу та рівнів акустичного навантаження 
та індукції магнітного поля. Наведено показники репродуктивності за нормальних умов для кожної піддослід-
ної групи. Охарактеризовано зміну летальності дафній під дією  шуму та електромагнітного забруднення. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ШУМА И МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
НА  ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ  

О. А. Сакун 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е-mail: s_oksana_08@mail.ru  
Проанализировано литературные источники и установлено отсутствие процедуры определения влияние 

вредных физических факторов на биоту, в частности в условиях водной (Daphnia magna Straus) среды. Обосно-
вано применение данных тест-объектов для проведения биомониторинга. Дана характеристика каждого этапа 
определения степени негативного влияния шума и индукции магнитного поля. Приведено методику определе-
ния уровней активности Daphnia magna Straus, общей среднестатистической активности для биоты. Отмечено 
образцы проекций траектории движения дафний при пониженной активности, в состоянии стабильности или 
нормы, при повышенной активности и в возбужденном состоянии. Описано зависимость активности Daphnia 
magna Straus от времени воздействия, уровней акустической нагрузки и индукции магнитного поля. Приведены 
показатели репродуктивности при нормальных условиях для каждой подопытной группы. Охарактеризовано 
изменение летальности дафний под действием шума и электромагнитного загрязнения. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сьогодні шум і маг-

нітне випромінювання турбує населення не менше, 
ніж усі інші види забруднення навколишнього сере-
довища.  

Шум, без перебільшення – проблема сучасності. 
Голосна музика, сирена автосигналізації, гуркіт ав-
тотранспорту, робота устаткування підприємств, 
розташованих поблизу селітебних територій, – все 
це є чинниками фізичного забруднення навколиш-
нього середовища та формує відповідну складову 
екологічної небезпеки регіонального рівня. Крім 
того, на нинішньому етапі розвитку суспільства лю-
дина додає до фонового електромагнітного поля, 
створеного природними геофізичними чинниками, 
нові техногенні джерела, чим різко підвищує зага-
льну інтенсивність шкідливого впливу. До цих дже-
рел в обов’язковому порядку належать електромаг-
нітні поля від ліній електропередач (ЛЕП), радіоте-
левізійних і радіолокаційних станцій, мережі мобі-
льного зв’язку тощо. Таким чином, відбувається 
інтегральний вплив шумового та електромагнітного 
забруднення на людський організм і біоту, що зна-
ходиться у зоні небезпечної дії. Рівень негативної дії 
зазначених  чинників можна оцінювати за ступенем 
подразнення живих організмів з урахуванням їх ін-
дивідуальних особливостей.  

Деякі вчені намагалися пояснити біологічну дію 
електромагнітного випромінювання з позицій зага-

льних фізичних закономірностей. У зв’язку із тим 
деякі біологічні питання дії електромагнітних полів 
й досі залишаються невисвітлені. Практично не опи-
саними є адаптивні процеси, що характерні для ор-
ганізмів, які не можуть залишити зону впливу елек-
тромагнітного поля. Це є характерним для водних 
організмів відкритих і замкнених поверхневих во-
дойм. Також слід зазначити, що акустичні та елект-
ромагнітні хвилі розповсюджуються концентрично-
сферично в усьому об’ємі природного середовища, 
змінюється тільки потужність впливу із-за присут-
ності природного бар’єру – товщі вод. У цьому ви-
падку, на наш погляд, слід вести мову про опосере-
дкований вплив шкідливих чинників, а не безпосе-
редню дію на живі організми. 

Daphnia magna Straus як тест-об'єкт при вивченні 
забруднень водойми запропонував використовувати 
Науманн ще в 1934 р. На даний час у США тест на 
виживаність Daphnia magna Straus у 48-ми годин-
ному досліді взятий за еталон токсичності водного 
середовища. У деяких країнах (Франція, Німеччина, 
Угорщина) Daphnia magna Straus прийнята як стан-
дартний тест-організм [1]. 

Біотестування на Daphnia magna Straus стало 
широко використовуватися в контролі забруднення 
вод (Строганов, 1971). Популярність Daphnia magna 
Straus зумовлена тим, що вона легко розводиться в 
культурі, досить стійка в штучних умовах, дає цілий 
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комплекс тест-реакцій та має короткий життєвий 
цикл, що дозволяє відслідковувати токсичний вплив 
на наступні покоління [2, 3]. 

У літературі [4] описана спроба експерименталь-
ного виявлення адаптивних змін у біологічних сис-
темах. Запропонована методика оцінки дії електро-
магнітного поля на біоту полягає у двоетапному 
дослідженні реакції тест-обєктів на дію поля часто-
тою 240 Гц, індукцією 75 μТ, що створювалось у 
парі кілець Гельмгольца. Крилов В.В. [4] встановив 
прояв у тест-об’єктів адаптивних процесів у відпо-
відь на постійну дію електромагнітного поля, виявив 
фізіологічну загальмованість організмів як результат 
впливу так званого «онтогенетичного шуму». Ціка-
вим є факт дії електромагнітних полів на особини у 
репродуктивному періоді – самки з експеримента-
льної групи давали більш крупне потомство порів-
няно з особинами, що були переміщені в контрольні 
умови. Крім того, під дією електромагнітних полів у 
репродуктивний період збільшується частка мерт-
вонароджених нащадків. 

Проте, при аналізі літературних джерел не вияв-
лено чітких критеріїв для визначення рівнів шкідли-
вого впливу хвильових процесів на біоту. Отже, ак-
туальним стає проведення зазначеного типу дослі-
джень стосовно оцінки інтегрального впливу фізич-
ного забруднення на стан водного природного сере-
довища. 

Мета роботи – комплексне вивчення негативного 
впливу шуму та електромагнітного поля на біоту та 
розробка методики визначення рівнів негативного 
впливу фізичних чинників формування екологічної 
небезпеки водних біологічних систем, зокрема шуму 
та магнітного поля, на прикладі тест-об’єктів 
Daphnia magna Straus.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Методика визначення ступеня негативного впливу 
шуму та магнітного поля на тест-об’єкти включала 
наступні складові елементи: 

1. Рівень активності. 
2. Летальність. 
3. Репродуктивність. 
4. Наявність тератологій. 
Під час проведення досліджень підтримувались 

стабільні умови: температурний режим, вентиляція, 
тривалість та яскравість освітлення, вологість, атмо-
сферний тиск. За норму взято наступні показники:  

- температура  22–25 °С; 
- тиск 756–762 мм. рт. ст; 
- вологість  40–50 %.  
Критеріями для встановлення умовних рівнів ак-

тивності Daphnia magna Straus  було обрано швид-
кість руху, траєкторію та час «зависання». 

Оскільки у спекотні літні місяці вода сильно 
прогрівається і за законами фізики її питома вага 
зменшується, зменшується і діюча на Daphnia 
magna Straus виштовхувальна сила за рахунок зме-
ншення вмісту розчинного в воді кисню. Рачки «ва-
жчають» і, щоб не потонути, їм доводиться значно 
частіше змахувати вусиками, даремно витрачаючи 
енергію. Таким чином, частота помахів вусиків не 
враховувалася як критерій активності, оскільки їх 
кількість пов’язана, насамперед, із температурним 

режимом, який під час дослідження підтримувався 
на рівні норми у контрольних і піддослідних органі-
змів  

Більшість Daphniidae дуже чутливі до світла. 
Тому вимірювання активності проводилися практи-
чно при однаковому освітленні.  

Вивчення негативного впливу шуму та електро-
магнітного поля на біоту проводилося у три етапи: 

Перший етап – тест-об’єкти піддавалися дії шу-
му (діапазон частоти 31,5 Гц–8 кГц) на фоні приро-
дного геомагнітного поля. 

Другий етап полягала в оцінці дії електромагніт-
ного випромінювання промислової частоти на живі 
організми при фоновому шумі у межах норми. 

На третьому етапі дослідження вивчалася ком-
плексна дія обох фізичних процесів одночасно. 

При створенні рівнів активності враховувалися 
середні отримані значення обраних критеріїв. Для 
визначення характеристик руху використовувалися 
міліметровий папір, секундомір, мікроскоп, відео-
камера та фотоапарат.  

Період «зависання» визначався за допомогою се-
кундоміра шляхом візуального спостереження та 
мікроскопіювання.  

Траєкторія руху описувалася на основі візуаль-
ного спостереження та серійної фотофіксації руху 
(рис. 1). 

Зміну руху вивчали на основі аналізу кадрів ві-
деоматеріалу, отриманих шляхом розкадровки за 
допомогою комп'ютерних програм Adobe Premier 
pro, Windows Movie Maker і серійних фотографій.  

 

 
Рисунок 1 – Зразок розкадровки просторового  

переміщення Daphnia magna Straus для визначення 
траєкторії та швидкості руху 

 
При аналізі руху тест-обєктів на основі фотозні-

мків визначено положення організмів на кожному 
кадрі, виділено окремі ділянки траєкторії руху, що є 
ламаною з ланками різної довжини, для яких харак-
терний прямолінійний рух.  

З урахуванням відповідності кожного кадру пев-
ному проміжку часу (залежно від виду зйомки) про-
ведено розрахунок швидкості руху для окремих 
особин. Установлено інтервал швидкості руху 
Daphnia magna Straus залежно від впливу фізичних 
чинників. 

При рівні шуму у межах норми 40–50 дБ відпо-
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відно до ДБН 360–92** «Містобудування. Плану-
вання і забудова міських і сільських поселень». 
«Допустимі рівні шуму на різних об`єктах, терито-
ріях різного господарського призначення» (у тому 
числі й для об’єктів природно-заповідного фонду) та 
індукції магнітного поля 0–0,3 мкТл (Міжнародні 
норми [5]) Daphnia magna Straus рухалися зі швид-
кістю у межах 6–10 мм/с. Період «зависання» скла-
дає 20–30 с. Траєкторія руху являє собою ламану 
лінію з невеликою кількістю ланок, рух спостеріга-
ється, в основному, вертикально-горизонтальний з 
поодиноким перетином у проекції (рис. 2,а). Оскіль-
ки протягом часу спостереження (одна година) осо-
бливих змін у поведінці тест-об'єктів не зафіксова-
но, то даний рівень активності можна вважати рів-
нем стабільності чи норми. 

Для багатьох об’єктів природно-заповідного фо-
нду Кременчуцького району [6–8] характерною є 
гучність шуму у 70 дБ, саме тому для подальших 
досліджень руху Daphnia magna Straus рівень шуму 
піднято на 20 дБ (до гучності 70 дБ). Оскільки для 
територій житлової забудови українським і російсь-
ким законодавством допускається індукція магніт-
ного поля 10 мкТл – для досліджень було обрано 
саме такий «крок» зміни магнітного поля. При вка-
заних показниках впливу спостерігалося розширен-
ня діапазону коливань швидкості, часу зависання, 
урізноманітнювалась траєкторія руху. Характерис-
тики руху тест-обєктів у нормі практично розділили 
отримані результати на дві частини, які було вирі-
шено виділити в окремі рівні: рівень зниженої акти-
вності та рівень підвищеної активності. Рівень зни-
женої активності характеризується довготривалим 
періодом «зависання» 30–50 с, швидкість лежить у 
межах  від 3 до 6 мм/с, рух вертикальний, траєкторія 
руху – ламана з малою кількістю ланок (рис. 2,б). 

Для рівня підвищеної активності характерний 
період «зависання» від 6 до 15 с, 10 мм/с ≤ ν ≤ 20  
мм/с, траєкторія руху – ламана з великою кількістю 
ланок, рух зигзагоподібний, вертикально-
горизонтальний з перетинами (рис. 2,в). 

При збільшенні магнітного та шумового наван-
таження можна виділити ще два рівні активності та 
загибель організмів (нульовий рівень активності) 
при максимальній дії хвильових процесів.  

Спостерігається значне сповільнення руху 
Daphnia magna Straus, іноді він майже не проявля-
ється, v→0. Особини опускаються на дно пробірки 
чи зависають на відстані 0,1–0,6 мм від дна. Тому 
даний рівень названо рівнем загальмованості. 

Водночас, тест-об’єкти зі стану загальмованості, 
швидко проходячи всі рівні активності, переходять у 
стан збудження. Практично відсутній період «зави-
сання» (1–5 с), швидкість коливається від 20 до 
35 мм/с. Рух хаотичний, переміщення відбувається у 
вертикально-горизонтальній площині з великою 
кількістю пересікання відрізків у проекції (рис. 2,г), 
траєкторія руху – ламана з великою кількістю ланок.  

Для полегшення аналізу ступеня негативного 
впливу шуму та електромагнітного випромінювання 
на Daphnia magna Straus, для зручності графічного 
відображення залежності активності дафній від 
впливу даних хвильових процесів умовним рівням 

активності було присвоєно бальну оцінку (табл. 1). 
 

 
а                                  б 

 
в                               г 

Рисунок 2  Зразки проекцій траєкторій руху Daphnia 
magna Straus: а  – при зниженій активності;  

б –  у стані стабільності чи норми; в  – при підвище-
ній активності; г  – у збудженому стані  

 
Таблиця 1 – Оригінальні рівні активності  

Daphnia magna Straus 
 

Бал Рівень 
активності 

1 загальмованість 
2 знижена активність 
3 рівень стабільності чи норми 
4 підвищена активність 
5 стан збудження 

 
Загальна середньостатистична активність усієї 

піддослідної групи визначається наступним чином: 
 

А=1 х а1 + 2 х а2 + 3 х а3 + 4 х а4 + 5 х а5, 
  

де %,51 у
ихпіддосліднкількість
критеріюбалутізустрічноскількістьа 

. 

 
При подальших дослідженнях встановлено, що 

при рівні шуму у межах 55–60 дБ через 10 хв. після 
початку експерименту (рис. 3) і надалі активність 
організмів залишилася на стабільному рівні, станів 
«загальмованості» чи «збудження» виявлено не бу-
ло. Відмічено, що шум на рівні 55–63 дБ практично 
не викликає змін в активності гідробіонтів, тому, на 
нашу думку, він не несе суттєвого ризику для до-
вкілля. 

Акустичне навантаження 65–70 дБ за перші 10 
хвилин максимально активізує Daphnia magna 
Straus, спостерігається переміщення у верхній шар 
води. Через 40 хвилин активність значно впала і 
досягла мінімуму, Daphnia magna Straus ледь руха-
ються у нижній площині, здається на умовній «межі 
смерті» перебувають 10 % тест-об'єктів. Через 1,5 
години активність залишилася на сталому рівні, та-
ким чином, можна припустити про початок процесу 
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адаптації до стресового фактору (за Гансом Сельє), 
навіть 10 % особин, які перебували на «межі смерті» 
через годину дії акустичного навантаження дещо 
підвищили свою активність. 

 
 

 
Рисунок 3 – Активність Daphnia magna Straus  
залежно від часу впливу (1,5 години) і рівнів  

акустичного навантаження 
 
Найбільший сплеск збудженості спостерігається 

у перші 10 хвилин акустичного навантаження на 
рівні 71–80 дБ, виникає стадія тривоги. Протягом 
наступних 10–15 хвилин, на нашу думку, почина-
ється процес адаптації до стрес-фактору. У період із 
30-ї хвилини і до кінця досліду активність організ-
мів майже не змінювалась і перебувала у досить 
підвищеному стані. Гідробіонти у цей час знаходи-
лись у нижній товщі води, ніби шукаючи порятунку 
від високого звукового тиску. Через добу після при-
пинення дії шуму Daphnia magna Straus заспокої-
лись, поширилися по всій ємкості. Гучність шуму в 
80–90 дБ доводить до високої збудженості, своєрід-
ної «паніки», яка особливо зростає у перші 20 хви-
лин дії стрес-фактору. Як і при 71–80 дБ, гідробіон-
ти шукають порятунку у нижніх шарах рідини.  

Після 60 хвилини впливу шуму 65–70 дБ, мабуть, 
уже звикаючи до такого шумового навантаження, 
організми починають дуже повільно відновлювати 
свою активність. 71–80 дБ призвели до підтримання 
підвищеної активності організмів протягом усього 
досліду.  

Шум на рівні 80–90 дБ утримує Daphnia magna 
Straus у збудженому стані, вони рухаються не вище 
1 см від дна пробірки, що зумовлено зміною звуко-
вого тиску. Стабілізація активності та переміщення 
у середні шари рідини окремих особин спостеріга-
ється уже через шість годин після припинення дії 
стрес-фактору, а через добу майже всі гідробіонти 
нормалізували активність та рухаються у всій товщі 
води. 

На другому етапі дослідження протягом однієї 
години Daphnia magna Straus піддавалися впливу 
магнітного поля (ІМП) з різними значеннями магні-
тної індукції (рис. 4). При показниках індукції 0,02–
0,14 мкТл особливих поведінкових змін не зафіксо-
вано. При 0,29 мкТл уже на 10 хв. експерименту 

помітно невелике підвищення активності, проте на 
50 хвилині піддослідні повертаються до норми. Зна-
чне зростання активності Daphnia magna Straus спо-
стерігається через 20 хвилин дії ІМП на рівні 
0,5 мкТл, процеси адаптації починаються на 60 хви-
лині дії. 

 

 
 

Рисунок 4 – Активність Daphnia magna Straus  
залежно від часу впливу (одна година) та рівнів ІМП 

 
При 1,69 мкТл спостерігаються перепади актив-

ності від стану підвищеної активності до зниженої. 
ІМП 2,25 мкТл підвищує активність гідробіонтів, 
зниження чи нормалізації активності не спостеріга-
ється, таким чином, процеси адаптації не проявля-
ються. 

Другий системоутворюючий чинник – леталь-
ність – визначено як відсоток загиблих організмів 
від кількості досліджуваних особин. За умовну нор-
му взято відсоток смертності від 0 до трьох (заги-
бель однієї особини у контрольній групі). Зі збіль-
шенням рівня шуму чи індукції магнітного поля 
зростає рівень смертності.  

Дослідження проведено як при короткотривало-
му, так і при довготривалому (понад 10 діб) впливі 
шкідливих чинників. Коефіцієнт кореляції між ча-
сом дії та рівнем летальності коливається у межах 
0,79–0,96. Під дією індукції магнітного поля у ме-
жах Європейської норми випадків смертності за од-
ну годину серед дорослих особин Daphnia magna 
Straus виявлено не було. Даний рівень випроміню-
вання виявився смертельним для 3 % піддослідних 
молодих особин (одна дафнія). 

Після припинення дії електромагнітного поля 
даного рівня відсоток летальності піддослідних не 
змінився.  

Протягом експериментального періоду при дов-
готривалому досліді спостерігалось зростання наро-
джуваності серед зрілих особин, тільки через 10 діб 
відсоток смертності значно перевищив народжува-
ність. У молодих особин навпаки період розвитку 
супроводжувався високою летальністю, лише через 
9–10 днів, досягнувши зрілості, вони показали стрі-
мкий приріст популяції. 

Таким чином, загалом рівень народжуваності 
значно перевищив рівень смертності. Отже, можна 
припустити, що такий рівень ІМП не є смертельно 
загрозливим екологічно небезпечним фактором для 
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живих організмів. 
У перші 30 хвилин дії шуму на Daphnia magna 

Straus (рис. 5,а) при значеннях 55–60 дБ смертність 
не спостерігалась. Лише через 40 хвилин рівень ле-
тальності досяг показників у 3 %, це загибель однієї 
особини. На нашу думку, це свідчить про майже 
відсутній ризик здоров’ю від шуму такої інтенсив-
ності. 

Через 10 хвилин після початку шумового впливу 
значенням 65–70 дБ рівень смертності становив 
10%, загинуло 3 особини із 30 піддослідних, що мо-
же свідчити про високий рівень небезпеки шумово-
го забруднення для представників гідробіонтів. Че-
рез 40 хвилин рівень летальності досяг показників у 
20 %, це шість загиблих особин. Протягом наступ-
них 50 хвилин експерименту фактів загибелі дафній 
виявлено не було, рівень смертності зафіксувався на 
позначці у 20 %, що наводить на думку про другу 
стадію стресу – адаптивну. Таким чином, встанов-
лено, що апогей смертності з урахуванням часового 
проміжку характерний саме на початку дії акустич-
ної хвилі на організм (10 % загиблих за 10 хвилин).  

У перші 20 хвилин дії шуму гучністю 71–80 дБ 
спостерігається найвищий рівень смертності (п’ять 
загиблих особин). Через 40 хвилин рівень летально-
сті досяг показників у 23 %, це сім загиблих особин. 
Протягом наступного дослідного періоду смертність 
практично не змінювалася, що наводить на думку 
про початок адаптивної стадії реакції організму на 
стрес.  

Через 40 хвилин акустичного навантаження на 
рівнях 55–70 дБ смертність гідробіонтів припинила-
ся. Починаючи з 65 дБ рівень летальності стрімко 
зростає залежно від змін звукового тиску. При зна-
ченнях 80–90 дБ швидкість темпу зростання леталь-
ності зменшується, а починаючи з 50 хвилини, дещо 
стабілізується. Теж саме спостерігається й на рівні 
71–80 дБ. 

Відмічено, що за однакової гучності (80–90 дБ) 
рівень смертності особин залежить від їхнього віку, 
чим молодші організми, тим більший рівень опірно-
сті даному стрес-фактору на вибраному часовому 
етапі спостереження.  

Аналіз летальності у другого покоління (рис. 5,б) 
підтверджує вірогідність виникнення адаптації до 
шуму. Смертність при 90 дБ знизилась на 7 %.  

На основі узагальнення літературних даних та 
результатів народжуваності тест-об’єктів у норма-
льних умовах встановлено, що репродуктивність 
Daphnia magna Straus складає 151–169 особин (для 
кожної піддослідної групи із 30 особин за вибраних 
умов дослідження) [9]. За кінцевий показник береть-
ся середнє значення для всієї популяції тест-
об’єктів. Розраховано значення репродуктивності 
окремо для кожного рівня шумового чи магнітного 
забруднення. 

Унаслідок впливу магнітного поля можливе ви-
никнення тератологій. Враховуються не тільки різні 
види фенотипного прояву мутацій, але й частота їх 
виникнення. У Daphnia magna Straus мутацій не ви-
явлено. 

 
 

 
а 
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Рисунок 5   Летальність Daphnia magna Straus  
залежно від часу впливу та рівнів акустичного  

навантаження: А – перше покоління;  
Б – друге покоління 

 
ВИСНОВКИ. Розроблена методика дає можли-

вість визначати рівень впливу на тест-об’єкти в 
умовах водного (Daphnia magna Straus) середовища 
будь-якого стрес-фактору. Основним її системоут-
ворюючим фактором є критерії активності з ураху-
ванням швидкості та траєкторії руху, просторового 
переміщення.  

Можна відмітити, що через першу годину дії 
шуму та магнітного поля організми намагалися при-
стосовуватися до дії стрес-факторів: зрілі особини 
практично не змінили активності, а молоді загаль-
мували свої процеси. Проте у наступні часові про-
міжки спостерігався збуджений стан у Daphnia 
magna Straus різних вікових категорій, причому мо-
лоді особини чутливіше реагують на шкідливі фак-
тори. Підсумовуючи отримані дані, виявлено, що 
рівень шумового навантаження понад 70 дБ є еколо-
гічно небезпечним чинником і становить загрозу для 
живих організмів. 
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DETERMINATION OF THE AFFECT RATE OF NOISE AND MAGNETIC FIELD ON A TEST OBJECT 

O. Sakun 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail:  s_oksana_08@mail.ru 
Based on the literature review, it was found there is no clear technique to determine the impact of harmful physical 

factors on biota, particularly in water (Daphnia magna Straus) and air (Drosophila melanogaster L.) environments. We 
have provided evidence to substantiate the use of the test objects chosen for the biomonitoring procedure. Each stage of 
the technique determining the rate of the negative impact of noise and magnetic induction are briefly described. The 
assessment method of the activity levels of Daphnia magna Straus and Drosophila melanogaster L., and the overall 
average activity of biota is presented. It was described the dependence of the Daphnia magna Straus activity on the ex-
posure time, acoustic load intensity, and magnetic field induction. The fertility indices for normal conditions for each 
experimental group comprising 30 individuals are given. The changes in mortality rate of Daphnia magna Straus af-
fected by the mentioned factors are shown. 

Кey words: noise, magnetic field, test object, activity criteria. 
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