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Визначальних чинників функціонування гідроекосистем, насамперед, якості 
водного середовища, для гідробіонтів, їх біорізноманіття та продуктивності є біогенні 
речовини, насамперед сполуки фосфору. Однак, з одного боку фосфор визначає 
продуктивність водної екосистеми, а з іншого – надлишковий його вміст у водоймі 
призводить до підвищення рівня її трофності та поступової деградації [2]. Тому, нагальною 
проблемою на шляху до поліпшення стану річкових екосистем є необхідність встановлення 
механізмів підтримання гомеостатичного балансу сполук фосфору у водоймах та роль у 
цьому процесі фітобіоти, насамперед вищих водяних рослин. 

Мета дослідження – дослідити поширення популяції Nasturtium officinale R. BR. в  
р. Серет в межах м. Тернопіль та з’ясувати її вплив на гомеостаз фосфору в річковій 
екосистемі в умовах антропогенного навантаження. 

Об’єктом досліджень була одна Настурція лікарська або Водяний крес-салат 
(Nasturtium officinale R. Br.), яка має у своєму складі має чи не найбільшу кількість фосфору 
серед інших гідрофітів рослин. 

Систематична класифікація: Домен: Ядерні (Eukaryota); Царство: Зелені рослини 
(Viridiplantae); Відділ: Вищірослини (Streptophyta); Клас: Дводольні рослини 
(Dicotyledoneae); Порядок: Капустоцвіті (Brassicales); Родина: Капустяні (Brassicaceae); Рід: 
Настурція (Nasturtium); Вид: Nasturtium officinale R. Br. 

Настурція  – швидкозростаюча багаторічна водна або напівводна рослина, яка 
поширена від Європи до Центральної Азії [2]. З давніх-давен використовується людиною, 
як листовий овоч. Стебла стеляться, товсті, порожнисті, до 50-60 см у довжину. Листя 
зелені, перисторозсічені, з широкими черешками і 2-7 парами довгастих або овальних 
листочків з більш великим та округлим яйцеподібним верхівковим листочком. Рослина 
цвіте білими дрібними квітами у травні – серпні, зібраними у напівпарасольки. 
Відцвітаючи, утворює плід – короткий, роздутий, з опуклими стулками, без жилок стручок 
з продовгуватими, плоским насінням. Вона – типовий гідрофіт, має слабкорозвинені 
підземні пагони, які прикріплюються до прибережного мулу та каміння. Росте у дикому 
вигляді в місцях, де присутня волога (водойми, джерела, канави, тощо). У країнах, де 
настурція активно вегетує з давніх-давен використовується людиною, як листовий овоч, що 
є джерелом фосфатів та інших біологічноактивних речовин.  

Досліджували популяцію, фосфорнакопичувальну здатність та вміст деяких 
біологічно активних речовин (жирних кислот – ЖК) настурції Nasturtium officinale R. Br. в 
межах гідроекосистеми річки Серет Тернопільської області –  49°29′15″ пн. ш., 
25°34′51″ сх. д.  

Під час польового дослідження маршрутним методом виявлено, що середня 
кількість рослин настурції лікарської  на одному м² становить 192±7 екз. Проби рослин 
відбиралися упродовж осіннього вегетаційного періоду. Біомаса рослини (г/м2, M±m, n=5) 
становила: сира – 51,04±5,79, суха – 10,11±0,70; % вологи – 80,2. Вміст фосфору (г/м2) 

становив: вся рослина – 1,11, листки – 0,37, корінь – 0,05, стебло – 0,30;  у % сухої маси: вся 
рослина – 19,88, листки – 14,92, корінь – 8,47, стебло – 27,52 
 Як показали результати досліджень, найбільше вологи міститься у корені та стеблі 
рослин. Тому відносний вміст фосфору у кореневій частині є невисоким. Дослідження 



вмісту фосфору здійснювали згідно з [4]. Найбільше фосфору накопичується у біомасі 
стебла та листків, за рахунок чого рослини N. оfficinale утримують близько 20% фосфору (у 
розрахунку на чистий фосфор), або біля 1 г/м2. Локалітет та масовий розвиток рослин цього 
виду на дослідженій території може бути пов’язаний я виском вмістом фосфору у воді та 
грунті у зв’язку з близьким розміщенням фільтрувальних ставів-відстійників очисних 
споруд м. Тернопіль та впливом змивних вод з індустріально та аграрнонавантажених 
ділянок приміських територій і фізіологічною особливістю настурції до накопичення 
сполук фосфору [1, 3]. 

Влітку максимальні показники фосфору зафіксовано також у листі, що в 4,24 раза 
більші від показників в корені. Восени максимальні показники фосфору також зафіксовано 
у листках, що в 1,39 раза більші від показників у корені. Отже, упродовж всього 
вегетаційного періоду, максимальні показники  фосфору зафіксовані у листі. 

Встановлено, що настурція лікарська найефективніше акумулює фосфор під час 
осіннього вегетаційного періоду, а найменше – улітку. Це підтверджується значенням 
коефіцієнта акумуляції. У досліджуваних рослинах зменшення накопичувальної здатності 
фосфору у частинах рослин відбувалося практично однаково. Навесні зафіксовано 
максимальні показники фосфору у листі, що становить 54,8% від загального вмісту у 
рослині, менша кількість у стеблі – 27,6% та у корені – 17,5% відповідно. Влітку 
максимальні показники фосфору зафіксовано також у листі, що становить 64,5%, менша 
кількість у стеблі 20,3% та у корені 15,2%. Восени також максимальні показники вмісту 
фосфору зафіксовано у листі та стеблі – 37% і 36,6% відповідно та найменше у корені 26,4%.  

Отже, у настурції лікарської найкраще розвинуте листо-стеблове поглинання 
фосфору. Згідно наших досліджень коефіцієнт накопичення фосфору можна подати у 
вигляді співвідношення: весна –   1:1,6:3,1, літо –  1:1,3:4,2, осінь – 1:1,4:1,4. 

Враховуючи отримані дані можна вирахувати фосфоракумулюючу здатність 
рослини у природніх умовах з метою використання настурції для оздоровлення 
гідроекосистем. Найбільше фосфору накопичує біомаса стебла та листків, за рахунок чого 
рослини N. оfficinale утримують близько 20% фосфору (у розрахунку на чистий фосфор), 
або біля 1 г/м2. Зважаючина  площу, що займає популяція настурції, – близько 4,5 га, 
загалом, в рослинах може знаходитися близько 45 кг біологічно доступного фосфору. 

Крім того встановлено, що досліджені зразки рослин настурції містять низку жирних 
кислот (у %): меристинової (С14:0) – 1,96; пальмітинової (С16) – 11,4; пальмітоленової (С16:1) 
– 5,3; стеаринової (С18:0) – 35,0; олеїнової (С18:1) – 5,9; лінолевої (С18:2) – 15,4; ліноленової 
(С18:3) – 25,0. Зважаючи на виявлений жиронокислотний склад – присутність значної 
кількості біологічно цінних насичених (біля 40% від загального вмісту) і, особливо, 
ненасичених ЖК (біля 60% від загального вмісту), можна констатувати харчову, а за 
глибших досліджень, можливо і фармацевтичну, привабливість Nasturtium officinale R. Br. 
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