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В роботі показана можливість використання наземних рослин в фіторемедіації водних об’єктів. Метою роботи 
було розробити конструкцію біоплато для очищення водних об’єктів від токсичних речовин, біотичною скла-
довою якої є наземні рослини. Основними завданнями роботи були: пошук видів наземних рослин, які здатні 
рости в умовах підвищеної вологості, випробування різних типів субстратів, що забезпечують високу плавучість 
та щільний зв’язок з кореневою системою рослин, тестування субстратів та рослин на предмет утворення пла-
вучих біоплато, пошук оптимального засобу пророщування насіння (верхнє розташування по відношенню до 
субстрату, перемішування з субстратом), оптимізація гідрофітної споруди. Для конструювання біоплато як суб-
страт використовували інертні в хімічному відношенні плавучі матріали: перліт, керамзит, гранульований піно-
полістирол, вермикуліт, коркову пробку. Як біосорбційний матеріал використовували інтактні вищі наземні рос-
лини та їхні ізольовані частини (переважно листково-стеблові): жито посівне (Secale cereale L.), ячмінь звичайний 
(Hordeum vulgare L.), овес посівний (Avena sativa L.), кукурудза звичайна (Zea mays L.), тимофіївка лучна (Phleum 
pratense L.). В результаті випробування субстратів з’ясовано, що найбільш оптимальним у використанні є грану-
льований пінополістирол. Дослідження різних варіантів пророщування насіння в конструкції біоплато показано, 
що його розміщення поверх субстрату є найкращим варіантом. Використання перліту в комбінації з пінопластом 
створило додатковий капілярний ефект, завдяки якому насіння проростало з більшою швидкістю. Для оптимізації 
гідрофітної споруди використовували сітку, що дало змогу збільшити загальну щільність біоплато. Параметри 
отриманих в експериментах біоплато дають змогу транспортувати їх у вигляді рулону з метою розміщення на 
поверхні водойм, які потребують очищення від токсичних речовин.
Ключові слова: очищення води, фіторемедіація, біоплато, наземні рослини, токсичні речовини. 



Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3 / 2022 (134)
20

ЕКОЛОГІЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Антропогенна 
діяльність та аварійні ситуації призвели до зна-
чного забруднення навколишнього середовища 
і зокрема водойм, що набуває глобальних масш-
табів та зумовлює небажані наслідки для людини 
та екосистем [1, 2]. За прогнозами українських 
фахівців подальша інтенсивна індустріаліза-
ція призведе до незворотних екологічних змін 
та катастрофічного зменшення відносно чистих 
прісноводних ресурсів в Україні, як джерел пит-
ного водопостачання [3].

Враховуючи результати моніторингових дослі-
джень останніх років, поверхневі води України 
відносять до 3–5 класу якості вод, а найбільш 
екологічно небезпечними токсикантами є раді-
онукліди та важкі метали. Токсичний та канце-
рогенний вплив на живі організми цих елемен-
тів передусім пов’язаний з високою розчинною, 
міграційною, кумулюючою здатністю їх сполук 
та участю в біологічних процесах [4-6].

Традиційно для очищення стічних вод застосо-
вують хімічні і фізико-хімічні методи, які мають 
обмежену область використання, певні переваги 
і недоліки та здебільшого не дозволяють досягти 
нормативних значень залишкових концентрацій 
забруднюючих речовин, що надходять і накопи-
чуються в поверхневих водних екосистемах [7-8]. 
У зв’язку з цим для покращення екологічного 
стану водойм необхідно створення ефективних, 
екологічно безпечних і економічно рентабельних, 
порівняно з існуючими методами, систем віднов-
лення якості великих об’ємів водних середовищ, 
тобто розроблення нових чи удосконалення існу-
ючих методів вилучення вказаних екотоксикантів 
з водойм.

На сьогодні велику увагу приділяють застосу-
ванню фіторемедіаційних технологій для покра-
щення стану водних об’єктів. У світовій практиці 
застосовують різні фіторемедіаційні системи, 
зокрема гідрофітні споруди з використанням 
вищих водних рослин та водної біоти [9-15]. 

Традиційно, функціонування біоплато базу-
ється на проходженні забрудненої води через 
систему біофільтрів, розташованих на поверхні 
ґрунту. Така схема очищення робить існуючі 
типи біоплато обмеженими щодо мобільності 
та потужності, а застосування вищих водяних 
рослин як біологічних компонентів ускладнює 
експлуатацію біоплато. Проте відомо, що не 
тільки вищі водяні рослини характеризуються 
високими рівнями накопичення екотоксикантів, 
а й вищі наземні рослини в умовах водної (гідро-
понної) культури мають високу сорбційну здат-

ність щодо радіонуклідів і токсичних металів [16-
18]. Тому, незважаючи на досягнення в практиці 
використання біоплато, необхідність у науковому 
обґрунтуванні розроблення фіторемедіаційної 
технології, яка складається з вивчення погли-
нальної здатності наземних рослин та створення 
ефективної гідрофітної споруди типу біоплато, 
є надзвичайно актуальним завданням.

В ході розробки плаваючого біоплато з вико-
ристанням наземних рослин, що мають макси-
мальну здатність до накопичення радіонуклідів, 
були поставлені та вирішені наступні завдання:

−  пошук видів наземних рослин, які здатні 
рости в умовах підвищеної вологості;

– випробування різних типів субстратів, що 
забезпечують високу плавучість та щільний 
зв’язок з кореневою системою рослин;

– тестування субстратів та рослин на предмет 
утворення плавучих біоплато;

– пошук оптимального засобу пророщування 
насіння (верхнє розташування по відношенню до 
субстрату, перемішування з субстратом);

– оптимізація гідрофітної споруди.
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Як біосорбційний матеріал передбачене викорис-
тання інтактних вищих наземних рослин та їхні 
ізольовані частини (переважно листково-сте-
блові): жито посівне (Secale cereale L.), ячмінь 
звичайний (Hordeum vulgare L.), овес посівний 
(Avena sativa L.), кукурудза звичайна (Zea mays 
L.), тимофіївка лучна (Phleum pratense L.). Рос-
линний матеріал є елементом біофільтру, що 
представляє собою систему, в якій використову-
ються сорбційні властивості кореневої системи 
інтактних рослин. 

Другим етапом при конструюванні плаваю-
чого біоплато був пошук субстрату для розвитку 
й росту рослин. Передбачається використання 
інертних у хімічному відношенні плавучих мате-
ріалів, таких як: перліт, керамзит, гранульова-
ний пінопласт, вермикуліт, коркова пробка. Ці 
субстрати повинні відповідати наступним вимо-
гам: нетоксичність відносно рослин; мінімальна 
пористість – для мінімізації вростання коренів 
у гранули субстрату та забезпечення плавучості 
конструкції біоплато.

Третім етапом у конструюванні плаваючого 
біоплато було комбінування різних варіантів 
насіння та субстрату. Для отримання необхідної 
гідрофітної системи проводили дослідження ком-
бінації варіантів насіння перспективних вищих 
наземних рослин та субстрату. Застосовували 
метод розміщення насіння зверху субстрату, 
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знизу та метод перемішування субстрату із насін-
ням рослин. 

Для конструювання біоплато методом роз-
міщування насіння знизу субстрату дно кювети 
розміром 21×12,5×2,5 покривали насінням, см3: 
горох (40), кукурудза (40), ячмінь (25), овес (25); 
насипали гранульований пінопласт (1,5 см); 
додавали 100 мл відстояної води з водогону; роз-
міщували в термостаті при t = 24 ºС.

Далі створювали біоплато методом перемі-
шування насіння із субстратом: використовували 
попередньо замочену протягом 8 годин кукуру-
дзу (40 см3) та горох (40 см3). В кювети розмі-
ром 21×12,5×2,5 насипали пінопласт та перемі-
шували із насінням. Додавали 100 мл відстояної 
води з водогону та розміщували в термостаті при 
t = 24 ºС.

Конструювання біоплато методом розміщення 
насіння зверху субстрату проводили в такій 
послідовності: використовували кювету роз-
міром 21×12,5×2,5; дно покривали шаром гра-
нульованого пінопласту (500 см3); зволожували 
поверхню пінопласту; додавали 100 мл відстоя-
ної води з водогону; покриваємо шаром перліту 
(70 см3); зволожували перліт; розміщували на 
поверхні насіння (см3): коноплі (25), гірчиці (25), 
жита (25), вівса (25), амаранта (3), льону (15), 
проса (15), ячменя (25), ріпака (10), кукурудзи 
(40), тимофіївки (5), вівсяниці (5); покривали 
насіння шаром перліту (50 см3); розміщували 
в термостаті при t=24 ºС.

Для оптимізації гідрофітної споруди біоплато 
використовували підтримуючу сітку та перліт, 
що насипали зверху пінопласту (70 см3). 

Конструювання біоплато для використання 
в польових умовах. Використовували кювету 
розміром 30×40 см; на дно кювети розміщували 
сітку; покривали дно шаром гранульованого піно-
пласту товщиною 1,5 см; зверху пінопласту наси-
пали шар перліту; в кювету наливали 200 мл води; 
впродовж подальшого пророщування додавали 
ще 600 мл води; за допомогою пульверизатора 
зволожували поверхню субстрату; використову-
вали суміш насіння: кукурудза (200 см3) – ячмінь 
(100 см3) – тимофіївка лучна (10 см3); тонким 
шаром перліту посипали насіння; кювету розмі-
щували в поліетиленовому пакеті для створення 
вологої камери. 

На першому етапі дослідження насіння 
гороху, кукурудзи та ячменю розміщували знизу 
субстрату - пінопласту. Через 3 доби пророщу-
вання насіння – горох майже не проріс, кукурудза 
та ячмінь показали хороший результат – насіння 

почало проростати. Після 7 діб інкубації ячмінь 
проріс добре – довжина паростків сягала близько 
10 см; у варіанті біоплато із кукурудзою – близько 
3–5 см. Горох проріс до 3 см, спостерігається 
бактеріальне зараження рослин. Таким чином, 
конструювання біоплато методом пророщування 
насіння знизу не задовольняє вимоги щодо гідро-
фітної споруди: субстрат біоплато кореневою сис-
темою рослин не зв’язаний необхідним чином, 
плавучість конструкції не забезпечена. 

Для дослідження варіанту пророщування 
насіння, що перемішано з субстратом, викорис-
товували насіння гороху та кукурудзи. В якості 
субстрату виступав пінопласт. Встановлено, що 
кукурудза змішана з субстратом протягом 7 діб 
проросла близько 3 см, горох не є перспективною 
рослиною, адже він має високий рівень бакте-
ріального зараження. Таким чином, конструю-
вання біоплато методом перемішування насіння 
із субстратом також не задовольняє вимоги щодо 
біоплато: субстрат конструкції не зв’язаний необ-
хідним чином кореневою системою рослин, пла-
вучість біоплато не забезпечена. 

Ще одним варіантом конструювання біоплато 
було пророщування насіння зверху субстрату. 
Дослідження показали, що в усіх варіантах поєд-
нання пінопласту з культурами був присутній 
ефект зв’язування субстрату з кореневою систе-
мою та спостерігався високий рівень плавучості 
біоплато. Слабкий ефект зв’язування субстрату 
з кореневою системою спостерігали в результаті 
комбінування вермікуліту із рослинами. Варі-
анти поєднання коркової пробки із рослинами 
показали слабкий ефект зв’язування субстрату 
з кореневою системою, в результаті чого плаву-
чість біоплато не забезпечено. Поєднавши керам-
зит із рослинами отримали також слабкий ефект 
зв’язування субстрату і кореневої системи, що 
пояснюється низькою плавучістю біоплато.

В ході експериментальних досліджень вста-
новлено, що розміщення насіння для пророс-
тання поверх субстрату є найкращим варіантом 
його пророщування, що свою чергу дозволило 
отримати щільну конструкцію біоплато для 
подальших досліджень. 

Наступним завданням роботи було оптимізація 
гідрофітної споруди. Для досягнення мінімізації 
крайового ефекту (пухкості по краям біоплато) 
було прийнято рішення застосовувати дрібнопо-
ристу сітку, що дало змогу збільшити загальну 
щільність біоплато. Для цього при конструюванні 
біоплато спочатку на дно кювети розміщували 
сітку, далі – пінопласт та насіння рослин (рис. 1).
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Рис. 1 – Біоплато з використанням 
дрібнопористої сітки 

Для забезпечення більш повного контакту про-
ростаючого насіння з субстратом був використа-
ний перліт, адже він в комбінації з пінопластом 
створює додатковий капілярний ефект, що забез-
печує більш швидке проростання насіння. Ком-
поненти біоплато були розміщені в такій послі-
довності: сітка – пінопласт – перліт – насіння.

Наступним етапом роботи було дослідження 
плавучої здатності сконструйованого біоплато 
в лабораторних умовах (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Перевірка плавучості біоплато

Таким чином, сконструйована гідрофітна спо-
руда відрізнялася від попередніх варіантів макси-
мальною щільністю та однорідністю системи, що 
забезпечило високий рівень плавучості та лекгість 
транспортування біоплато до водних об’єктів.

Використання біоплато в польових умовах
Оскільки передбачається застосовувати біо-

плато для очистки забруднених ксенобіотиками 
водних об’єктів, однією із задач було перевірка 
можливості транспортування запропонованого 
типу біоплато для розташування на зеркалі водо-
йми. Насамперед важливим завданням було міні-
мізація механічних пошкоджень рослин біоплато 
при транспортуванні, тож було прийнято рішення 
орієнтуватись на практику транспортування газо-
нної трави у вигляді рулону. 

Дані дослідження проводили з насінням 
ячменю та кукурудзи. Передбачалося з’ясувати 
можливість скручування біоплато в рулон для 
цілей транспортування гідрофітної споруди до 
необхідних водних об’єктів. На рис. 3 представ-
лено біоплато рулонного типу. 

 

Рис.3 – Біоплато, підготовлене для 
траспортування

Пророщування рослин для створення рулон-
ного біоплато з використанням сітки дало дуже 
хороший результат: біоплато досить щільне, 
коренева система добре зв´язала субстрат, що 
дозволяє легко скручувати їх в рулони, робить 
їх транспортабельними – тобто можливо достав-
ляти та розміщувати біоплато на поверхні водойм 
(рис. 4).

Сконструйоване в лабораторних умовах плава-
юче рулонне біоплато, розроблене для очищення 
водних об’єктів, було успішно трансформоване 
і практично апробоване у відкритій поверхневій 
водоймі. 

Застосування біоплато задля покращення 
стану водних об’єктів природного та техноген-
ного характеру має низку суттєвих переваг: висо-
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кий ступінь видалення забруднюючих речовин, 
відсутня необхідність застосування реагентів для 
очищення води та для знезараження, низькі екс-
плуатаційні витрати за рахунок порівняно незна-
чного енергоспоживання, відсутня необхідність 
залучення персоналу з відповідною кваліфіка-
цією, гарантована надійність споруд протягом 
тривалого періоду часу та естетична привабли-
вість. Разом з тим, незважаючи на велику кіль-
кість існуючих типів біоплато, їх функціонування 
переважно базується на проходженні забрудненої 
води через систему біофільтрів, які розташо-
вані здебільшого на поверхні ґрунту, що робить 
такий тип біоплато обмеженим стосовно мобіль-
ності та потужності, потребує вилучення пев-
них земельних ресурсів та утворення застійних 
територій. Крім того, певну складність мають 
культивування вищих водяних рослин на біо-
плато та утилізація матеріалів з високим вмістом 
забруднюючих речовин. 

Таким чином, для підвищення ефективності 
функціонування біоплато запропоновано варі-
ант плаваючої конструкції, біотичною складовою 
якої є вищі наземні рослини, а механічну міц-
ність конструкції надає коренева система самих 
рослин.

ВИСНОВКИ. Таким чином, розроблено новий 
спосіб конструювання плаваючої конструкції 
біоплато для очищення водойм від токсичних 
речовин, біотичною складовою якої є наземні 
рослини. 

Проведені випробування декількох типів пла-
вучих субстратів показали, що найбільш опти-
мальним для використання є гранульований піно-
полістирол. Встановлено, що розміщення насіння 
поверх субстрату є найкращим варіантом його 
пророщування. Використання перліту в комбі-
нації з пінопластом створювало додатковий капі-
лярний ефект, завдяки чому насіння проростало 

швидше. Необхідну щільність біоплато, зокрема 
ущільнення країв біоплато, було забезпечено за 
допомогою сітки з дрібним вічком.

Параметри отриманих в експериментах біо-
плато дають змогу транспортувати їх у вигляді 
рулону з метою розміщення на поверхні водойм, 
які потребують очищення від токсичних речовин.
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The paper shows the possibility of using terrestrial plants in phytoremediation of water bodies. The aim of the work 
was to develop a bioplato structure for the purification of water bodies from toxic substances, the biotic component 
of which is terrestrial plants. 

The main tasks of the work were: search for species of terrestrial plants that can grow in conditions of high humidity, 
testing different types of substrates that provide high buoyancy and close connection with the root system of plants, testing 
of substrates and plants for the formation of floating bioplato, search for optimal seed germination (top location in relation to 
the substrate, mixing with the substrate), optimization of the hydrophytic structure. To construct the bioplato as a substrate 
used chemically inert floating materials: perlite, expanded clay, granular expanded polystyrene, vermiculite, cork.

As biosorption material used intact higher terrestrial plants and their isolated parts (mainly leaf-stem): sowing rye 
(Secale cereale L.), barley (Hordeum vulgare L.), sowing oats (Avena sativa L.), corn (Zea mays L.), meadow thyme 
(Phleum pratense L.). Substrate testing has shown that granular expanded polystyrene is the most optimal for the usage. 
The study of different options for seed germination in the design of the bioplateau has shown that its placement on the top 
of the substrate is the best option. 

The usage of perlite in combination with granular foam had created an additional capillary effect, due to which 
the seeds germinated at a faster rate. To optimize the hydrophytic structure a grid was used, which made it possible to 
increase the overall density of the bioplateau. An algorithm for creating a «rolled» plant that is suitable for transportation 
and placement in the surface water bodies that require purification from toxic substances has been developed. 
Key words: water purification, phytoremediation, bio plateau, terrestrial plants, toxic substances.
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