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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У теперішній час вивчення впливу певних чинників 

довкілля антропогенного походження на біосистеми різного рівня інтеграції 

(організмового і популяційного) є особливо актуальним для промислових регіонів 

України з огляду на високий рівень забруднення ґрунтів сполуками важких металів 

(Глухов, 2006; Костишин, 2008; Гришко, 2012). Стабільність функціонування 

екосистем у таких районах визначається ступенем пристосованості ґрунтових 

мікроорганізмів, зокрема і мікроміцетів, формуванням стійкого до дії забруднення 

мікробоценозу, та надає можливість прогнозування екологічного стану ґрунтів та 

забезпечення цілісності і стійкості екосистем (Стефурак, 2004; Марфенина, 2005; 

Гришко, 2010; Lugauskas, 2005; Gadd, 2007, Nwuche, 2008). Тому доволі актуальним 

є визначення змін структурно-функціональної організації популяцій та угруповань, 

резистентності і особливостей акумуляції кадмію, нікелю, цинку, купруму і 

плюмбуму мікроміцетами за їх сумісної дії та особливостей продукування біомаси. 

Продовження досліджень за цими напрямками дозволить використовувати стійкі та 

чутливі види мікроміцетів для біоіндикації ґрунтів, забруднених важкими металами. 

Певну екологічну небезпеку становить значне накопичення осадів міських 

стічних вод, які містять токсичні речовини, насамперед сполуки важких металів, та 

патогенну мікрофлору. Зараз активно обговорюється доцільність використання 

органо-мінеральних добрив, отриманих із осадів, як шлях утилізації останніх 

(Мерзлая, 2005; Плеханова, 2009; Крамарьова, 2012; Saruhan, 2010). Проте на 

сьогодні потребують вивчення зміни чисельності та структурно-функціональної 

організації мікоценозів едафотопів за внесення таких добрив з огляду на те, що 

видовий склад угруповань мікроміцетів в агроценозах є досить обмеженим, і в них 

можуть переважати фітопатогенні види (Оразова, 1999; Шутко, 2013).  

У роботі розглядаються аспекти екологічної ролі мікроміцетів і створення 

сталих угруповань у техноземах і природних ґрунтах, спираючись на вивчення змін 

кількісного і таксономічного складу, чутливості до дії сполук важких металів, що і 

визначає її актуальність. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Робота виконана у відділі фізіології 

рослин та біології ґрунтів Криворізького ботанічного саду НАН України під час 

навчання в аспірантурі протягом 2009-2012 рр. та в межах відомчих 

фундаментальних базових тем “Роль антиоксидантних ферментних систем у 

формуванні адаптаційного синдрому рослин за сумісної дії ксенобіотиків та 

біологічні процеси трансформації сполук азоту в техногенних едафотопах” (№ 

держрєєстрації 0111U005106; 2011-2015 рр.) і “Транслокація важких металів і фтору 

в системі “ґрунт-рослина” та підвищення стійкості рослин за дії абіотичних 

факторів” (№ держрєєстрації 0110U004493; 2011-2014 рр.). 

Мета роботи і задачі досліджень. Полягає у встановленні особливостей 

впливу забруднення ґрунтів важкими металами на видове різноманіття та структуру 

угруповань мікроміцетів у порівнянні з чорноземом звичайним. Для досягнення 

мети були поставлені наступні завдання: 

1. Встановити особливості акумуляції важких металів у техноземах та їхній 

вплив на чисельність мікроміцетів; 
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2. З’ясувати зміни видового складу мікроміцетів у ценозах техногенно-

порушених ґрунтів і чорнозему звичайного; 

3. Визначити чутливі та резистентні до сполук важких металів види 

мікроміцетів і з’ясувати їхню роль у формуванні стійкого мікоценозу; 

4. Встановити особливості продукування біомаси грибного міцелію і спор в 

техногенних едафотопах у порівнянні з чорноземом звичайним; 

5. Вивчити можливість використання мікроміцетів для біомоніторингу 

техногенних едафотопів; 

6. Проаналізувати вплив органо-мінеральних добрив, отриманих на основі 

осадів міських стічних вод, на чисельність та видове різноманіття ґрунтових 

мікроміцетів. 

Об’єкт дослідження: видове різноманіття та структура угруповань 

мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах Криворіжжя. 

Предмет дослідження: функціонально-екологічні особливості формування 

мікоценозів у техногенно-порушених ґрунтах та чорноземі звичайному. 

Методи досліджень: еколого-біоценологічні, грунтово-мікологічні, кількісні 

та якісні методи визначення ґрунтових мікроміцетів і аналізу їхньої структурно - 

функціональної організації, фізико-хімічного аналізу ґрунтів та статистичної 

обробки. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше вивчено видовий склад і 

структуру угруповань мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах Криворіжжя і 

чорноземі звичайному та встановлені особливості сезонної динаміки чисельності 

мікроміцетів у техноземах у порівнянні з природним ґрунтом. Уперше показані 

зміни довжини грибного міцелію, його біомаси, кількості спор і їх біомаси в 

едафотопах хімічного і гірничозбагачувального підприємств. На основі визначення 

коефіцієнту подібності угруповань, індексів домінування і видового різноманіття 

доведено, що в техноземах спостерігається істотна перебудова мікоценозу в 

порівнянні з природним ґрунтом. З’ясована роль мікроміцетів, різних за чутливістю 

до дії сполук важких металів, у формуванні їх ценозу в умовах забруднення. Уперше 

встановлені зміни ценозу мікроміцетів у ґрунтах за внесення органо-мінеральних 

добрив (ОМД) на основі осадів міських стічних вод (ОСВ).. 

Практичне значення. Встановлено  рівень накопичення різних за рухомістю 

форм важких металів, які  відносяться до групи високо небезпечних для довкілля 

елементів у едафотопах промислових майданчиків ЗАТ “Криворізький суриковий 

завод”, рудозбагачувальна фабрика (РЗФ-1) і плеси хвостосховища ПАТ “Північний 

гірничозбагачувальний комбінат” (ПівнГЗК) та функціонально-екологічні зміни 

угруповань мікроміцетів у техногенно-порушених ґрунтах. Створена колекція видів 

мікроміцетів, виділених із едафотопів, що зазнають впливу підприємств хімічної та 

гірничозбагачувальної промисловості і чорнозему звичайного. Визначені чутливі і 

резистентні види мікроскопічних грибів до сумісної дії сполук важких металів та 

показана можливість їх використання для біомоніторингу ґрунтів. Доведено, що 

використання ОМД на основі ОСВ значно знижує частоту трапляння 

фітопатогенного виду Fusarium оxysporum, який є збудником кореневої гнилі у 

рослин. Результати вивчення таксономічних ознак видового складу та змін 
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структури мікоценозу в едафотопах степової зони України використовуються в 

навчальному процесі в Запорізькому національному університеті в курсах лекцій 

“Фіто- та зооіндикація” і “Ґрунтознавство”, у Дніпропетровському державному 

аграрному університеті (“Екологія міських систем”, “Агроекологія”, “Охорона та 

раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель”) та у 

Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ “Криворізький національний 

університет” (“Екологія”, “Мікробіологія” і “Ботаніка”). 

Особистий внесок здобувача. Розробку програми досліджень й основної 

гіпотези виконано з науковим керівником – к.б.н., ст.н.с. В.М.Гришко. Здобувач 

особисто опрацювала літературу; самостійно оволоділа відомими методиками 

досліджень; планувала та проводила експерименти, підготувала матеріали до друку. 

Експериментальні дані, висновки та узагальнення опрацьовані здобувачем 

самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Отримані автором матеріали доповідалися 

і обговорювалися на наукових конференціях:: VIIІ з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків 

України (Житомир-Харків, 2010), “Экологическое нормирование, сертификация, и 

паспортизация почв как научная основа рационального земледелия” (Москва, 2010), 

“Молодь і поступ біології”  (Львів, 2011), “Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. 

Еволюція”  (Одеса, 2011), “Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Київ, 2011), 

“Фундаментальні та прикладні дослідження в біології” (Донецьк, 2011), 

“Відновлення порушених природних екосистем”  (Донецьк, 2011), “Біологія від 

молекули до  біосфери”  (Харків, 2011), “Молодь і поступ біології”  (Львів, 2012), 

“Сучасні проблеми біології, екології та хімії”  (Запоріжжя, 2012), “Наукові основи 

збереження біотичної різноманітності”  (Львів, 2012), VI съезд общества почвоведов 

им. В.В. Докучаева (Петрозаводск, 2012), “Биоразнообразие и устойчивое развитие” 

(Симферополь, 2012), “Актуальні проблеми  ботаніки та екології” (Київ, 2012), ІІІ 

съезд микологов России (Москва, 2012), “Актуальные аспекты современной 

микробиологии” (Москва, 2012), “Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, 

генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів” (Київ, 2012),“Біологія від 

молекули до біосфери”  (Харків, 2012), “Современные проблемы загрязнения почв” 

(Москва, 2013), ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України (Ялта, 2013), 

“Современное состояние черноземов” (Ростов-на-Дону, 2013), “Актуальные 

проблемы изучения и сохранения фито-и микобиоты” (Минск, 2013). Матеріали і 

основні положення роботи апробовані на засіданнях відділу фізіології рослин та 

біології ґрунтів та Вченої ради Криворізького ботанічного саду НАН України (2010–

2014 рр.). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 29 наукових праць, з яких 8 

– статей у виданнях, затверджених ДАК України, 4 статті – у інших виданнях; 17 – 

тез доповідей у збірках матеріалів вітчизняних і міжнародних наукових конференцій 

та з’їздів. 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота викладена на 254 сторінках 

машинописного тексту і складається із вступу, шести розділів, висновків, додатків і 

списку літератури, який включає 343 найменування. Робота містить 26 таблиць та 23 

рисунка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури 
В цьому розділі роботи розглядаються  шляхи забруднення екосистем 

важкими металами і особливості екологічних функцій мікроміцетів у ґрунтах. 

Показано, що мікоценоз є важливою структурною ланкою екосистеми і порушення 

його функціонування впливає на цілісність біогеоценозу. Зроблено висновок про 

недостатню вивченість впливу сполук важких металів на кількісні і якісні 

характеристики ценозу ґрунтових мікроскопічних грибів і різну їх резистентність до 

підвищеного вмісту токсикантів. Проаналізована можливість використання органо-

мінеральних добрив на основі осадів міських стічних вод та їх екологічна небезпека.  

Характеристика району досліджень. Об’єкти та методи досліджень. 

Надано стислу характеристику рельєфу, рослинного, ґрунтового покриву та 

кліматичних умов району досліджень. Дослідження проводились на природних 

ґрунтах (чорнозем звичайний) та едафотопах, що зазнають різного техногенного 

навантаження (плеси хвостосховища, промисловий майданчик РЗФ-

1(рудозбагачувальна фабрика) Північного гірничозбагачувального комбінату 

(ПівнГЗК) і ЗАТ “Криворізький суриковий завод”). 

Описи рослинності на моніторингових ділянках проводили за 

загальноприйнятими методами геоботанічних досліджень (Миркин, 2001). Опис 

ґрунтових розрізів виконували за І.І.Назаренко (2004). Відбір ґрунтових зразків 

виконували на глибині 0-10; 10-20 і 20-30 см (Методы почвенной микробиологии, 

1991, ДСТУ 4287:2004). Кількість важких металів у ґрунті і біомасі мікроміцетів 

визначали з використанням HNO3, H2O2 і ацетатно-амонійного буферу (рН 4,8) 

(Методические…, 1989, ДСТУ 4770.1-9:2007) на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115 (Україна). 

Для мікробіологічного аналізу ґрунтову суспензію висівали на тверді поживні 

середовища Чапека, картопляно-глюкозний і сусло-агар (Билай, 1982). Підрахунок 

колоній утворюючих одиниць (КУО) здійснювали на 7 добу. Довжину грибного 

міцелію, кількість та біомасу спор визначали методом прямої мікроскопії з 

використанням світлового мікроскопу Мікмед-2 (Росія) та мембранних фільтрів з 

діаметром пор 0,8 мкм фірми Сінпор (Чехія) (Методы почвенной микробиологии, 

1991). Ідентифікацію мікроміцетів проводили за А.А.Мілько (1974), В.І.Білай (1988), 

В.А.Мельник (2000), R.A.Samson (1990), M.B.Ellis (1993) і K.H.Domsh (2007). 

Висловлюю подяку д.б.н., І.М.Курченко (завідуючий відділом фізіології та 

систематики мікроміцетів, Інституту мікробіології та вірусології ім. 

Д.К.Заболотного НАН України) за допомогу в ідентифікації мікроміцетів. 

Резистентність мікроміцетів до іонів важких металів оцінювали на 

агаризованому середовищі Чапека з додаванням Cd(NO3)2х4H2O, Cu(NO3)2 х3H2O, 

Ni(NO3)2х6H2O, Zn(NO3)2х6H2O, Pb(NO3)2  з розрахунку гранично допустимих 

концентрацій (ГДК) для кожного елементу (Cu – 3,0; Cd – 3,0; Ni – 4,0; Pb – 20,0 і Zn 

– 23,0 мг/л поживного середовища) (Иутинская, 1999) у концентраціях 0,75; 1; 3; 5; 

7; 10; 15; 20 і 50 ГДК. Визначення радіальної швидкості росту проводили за 

Н.С.Паніковим (1991). Морфологічні ознаки мікроскопічних грибів вивчали за 

допомогою скануючого електронного мікроскопу JEOL JSM-35с (Японія). 
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Висловлюю подяку к.б.н., ст.н.с. Д.О.Климчуку і В.І.Сапсай (співробітникам центру 

електронної мікроскопії та мікроаналізу Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного) за 

допомогу в дослідженні ультраструктури міцелію. Утворення біомаси визначали 

гравіметричним методом після висушування при  температурі 105°С.  

Для дослідження впливу амофосу та органо-мінеральних добрив (ОМД) на 

основі осадів стічних вод (ОСВ) на структуру ценозу ґрунтових мікроміцетів 

проводили дрібноділяночні досліди (площа ділянок 5м
2
) на Ерастівській дослідній 

станції Інституту зерноводства степової зони УААН (с.м.т. Вишневе, 

Дніпропетровська обл.) Добрива вносились в еквівалентній дозі (кг/га) за діючою 

речовиною по схемі: амофос у дозі Р10; ОМД на основі ОСВ – Р10; амофос – Р30; 

ОМД на основі ОСВ – Р30. Контролем слугував ґрунт без внесення добрив. Зразки 

ґрунту відбирали під посівами ярого ячменю сорту “Галактик” у фазах: виходу в 

трубку, колосіння, молочної та повної стиглості. Висловлюю подяку д.с-г.н., С.М. 

Крамарьову (завідуючому кафедрою агрохімії Дніпропетровського аграрно-

економічного університету) за проведення мікропольових дослідів. 

Аналіз структури угруповань мікроміцетів проводили з використанням 

загальноприйнятих у екології критеріїв (Мегарран, 1992; Кураков, 2001). Аналітична 

повторність у межах окремого варіанту досліду 5-кратна, повторність кожного 

досліду 3-кратна. Статистична обробка експериментальних даних проводилась 

загальноприйнятими методами параметричної статистики на 95% рівні значимості 

за Б.О.Доспеховим (1985) і О.О.Єгоршиним (2005). 
 

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ЕДАФОТОПІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ НА 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ І БІОМАСУ МІКРОМІЦЕТІВ  

Уміст валових та рухомих форм важких металів у чорноземі звичайному 

та техногенно-порушених ґрунтах. Виконані дослідження дозволили встановити 

особливості акумуляції в ґрунтах моніторингових ділянок різних за рухомістю форм 

важких металів, які створюють специфічний екологічний стан на зазначених 

ділянках. Так, уміст валових сполук елементів, які належать до І класу небезпеки, в  

Таблиця 1 

Уміст важких металів у ґрунтах моніторингових ділянок,  

(мг/кг ґрунту) 
Глибина 

відбору проб, 

см 

Zn Pb Cd Cu Ni 

M±m M±m M±m M±m M±m 

Чорнозем звичайний 

0-10 9,85±0,6 

16,3 

1,08±0,08 

11,8 

0,22±0,01 

22,8 

0,31±0,03 

2,0 

0,93±0,03 

2,6 

10-20 6,65±0,1 

14,6 

0,85±0,23 

7,7 

0,16±0,007 

24,7 

0,38±0,05 

2,5 

1,17±0,12 

4,2 

20-30 4,88±0,48 

11,9 

1,05±0,11 

10,2 

0,23±0,01 

37,8 

0,28±0.05 

2,1 

1,1±0,11 

3,8 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 63,92±0,49* 

19,4 

6,13±0,31* 

3,5 

2,17±0,2* 

15,8 

20,64±0,73* 

15,8 

8,39±0,22* 

24,5 
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Продовження таблиці1 
10-20 40,14±4,01* 

16 

3,83±0,01* 

3,0 

1,97±0,07* 

29,8 

14,13±1,41* 

29,8 

6,34±0,16* 

23,9 

20-30 39,61±2,02* 

17,5 

3,35±0,4* 

2,9 

1,29±0,24* 

25,3 

7,83±0,05* 

25,3 

4,44±0,27* 

17,3 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 43,07±2,31* 

19 

4,05±0,02* 

2,7 

1,47±0,01* 

27,5 

10,84±0,7* 

27,5 

2,29±0,11* 

18,7 

10-20 20,58±2,67* 

10,5 

3,64±0,04* 

3,5 

0,78±0,03* 

43,3 

10,19±1,02* 

43,3 

2,2±0,04* 

22 

20-30 20,16±1,08* 

10,4 

3,37±0,88* 

3,9 

1,61±0,05* 

28 

6,86±0,59* 

28,8 

0,92±0,05* 

13,2 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 42,25±3,7* 

48 

4,55±0,25* 

17 

1,45±0,03* 

51,1 

2,11±0,2* 

28,3 

1,77±0,03* 

33,8 

10-20  35,65±0,11* 

46 

3,12±0,12* 

23 

0,89±0,05* 

52,7 

1,95±0,26* 

31,9 

4,37±0,06* 

31,3 

20-30 32,42±3,38* 

70,8 

2,75±0,4* 

23,9 

0,46±0,04* 

47,9 

0,95±0,08* 

14,4 

1,37±0,1 

21,6 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10  18,22±3,38* 

72,8 

3,52±0,38* 

16,4 

0,48±0,08* 

15,4 

1,15±0,08* 

18,9 

1,57±0,08* 

45,2 

10-20 24,28±2,17* 

33,9 

3,88±0,18* 

72,4 

0,28±0,03* 

25,4 

1,28±0,17* 

62,5 

1,77±0,06* 

76,3 

20-30 17,55±3,4* 

35,7 

1,98±0,35* 

60,4 

0,2±0,02* 

16,2 

1,25±0,03* 

70,7 

1,43±0,21* 

67,3 

Примітка: в чисельнику – уміст рухомих форм (амонійно-ацетатна витяжка рН=4,8) 

важких металів; в знаменнику – відсоток кількості рухомих форм від валового вмісту; * – 

різниця достовірна відносно чорнозему звичайного, р<0,05. 

 

едафотопах біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” становив 

для кадмію – 4,61, плюмбуму й цинку – 173,85 і 330,24, тоді як у чорноземі 

звичайному 0,97; 9,20 і 60,35 мг/кг ґрунту, відповідно. В техноземах РЗФ-1 та 

хвостосховища ПівнГЗК частка рухомих цинку, плюмбуму і кадмію від валових у 

порівнянні з умовним контролем підвищувалася до 2,1; 5,9 і 9,4 разів, а купруму і 

нікелю – від 5,6 до 33,6 разів, відповідно (табл. 1). 

Встановлене підвищення вмісту рухомих форм елементів свідчить про 

небезпеку для живих організмів, з огляду на більшу їх доступність. В едафотопах 

санітарно-захисної зони ЗАТ “Криворізький суриковий завод” уміст валових форм 

цинку і кадмію підвищувався в 2,9 і 3,7 разів порівняно з чорноземом звичайним, а 

частка рухомих форм цинку, кадмію і нікелю зростала лише до 1,2; 1,7 і 5,2 разів, 

відповідно. Враховуючи суттєве перевищення вмісту як валових, так і рухомих 

форм важких металів у ґрунтах моніторингових ділянок біля вантажної прохідної 

ЗАТ “Криворізький суриковий завод”, РЗФ-1 та хвостосховища ПівнГЗК у 

порівнянні з санітарно-захисною зоною заводу перші віднесені до зон сильного 

рівня забруднення, тоді як остання – до слабкого. Про аерогенний характер 
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надходження забруднювачів свідчить той факт, що в поверхневому шарі ґрунту зон 

сильного рівня забруднення промислових майданчиків валовий уміст сполук важких 

металів перевищував їх кількість у більш глибоких шарах у 1,4-4,2, а рухомих форм 

– у 1,3-6,5 разів. 

Чисельність мікроміцетів. Упродовж весняного, літнього і осіннього 

періодів під впливом сильного рівня забруднення в поверхневих шарах ґрунту на 

промислових майданчиках підприємств спостерігалося зменшення в 4-10 разів 

чисельності мікроміцетів у порівнянні з чорноземом звичайним (рис.1). Тоді як за 

меншого рівня забруднення (санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий 

завод”) їх  кількість зменшувалась до 2 разів. Зазначене підтверджується високим і 

середнім ступенем сполученості (r = -0,65-0,97) між кількістю мікроміцетів і 

вмістом важких металів у зонах сильного забруднення та низьким (r = -0,18-0,43) у 

зоні слабкого забруднення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Чисельність мікроміцетів у весняний період в в ґрунтах моніторингових 

ділянок (тис. КУО/г ґрунту): 1 – чорнозем звичайний; 2 – біля вантажної прохідної 

ЗАТ “Криворізький суриковий завод”; 3 – санітарно-захисна зона заводу; 4 – РЗФ-1 

ПівнГЗК; 4 – свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК, * – статистично 

достовірна різниця відносно контролю (чорнозему звичайного) р≤0,05. 

 

Біомаса грибного міцелію і спор мікроміцетів. Забруднення ґрунтів 

важкими металами проявляється у змінах таких екологічних характеристик 

мікоценозів, як довжина й біомаса грибного міцелію та кількість і біомаса спор, які 

можуть свідчити про рівень впливу різних чинників на формування популяцій 

мікроскопічних грибів у едафотопах (Марфенина, 2005).У техноземах зон сильного 

забруднення РЗФ-1 і ЗАТ “Криворізький суриковий завод” у поверхневому шарі 

ґрунту довжина і біомаса грибного міцелію зменшувалася в 2,7-4,5 рази, кількість 

спор знижувалась у 4,2-7,7 разів, а їх біомаса – у 10,5-21 рази порівняно з 

природним ґрунтом (табл. 2). Тоді як на глибіні 10-20 см довжина і біомаса грибного 

міцелію зменшувалися в 1,9 і 2,8 разів, а кількість спор і їх біомаса – у 4,6 і 7 разів, 

що обумовлюється високим умістом токсикантів. Даний факт підтверджується і 

результатами кореляційного аналізу, які показали середню та високу ступінь зв’язку 

(r= -0,60-0,92) між довжиною грибного міцелію і вмістом сполук важких металів у 

зонах сильного забруднення. Тоді як в едафотопах санітарно-захисної зони ЗАТ 

“Криворізький суриковий завод” дані показники були лише на 10-20% меншими, 

ніж у чорноземі звичайному. 
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Таблиця 2 

Довжина грибного міцелію, кількість спор і їх біомаса у техноземах та 

чорноземі звичайному 
Варіант Довжина 

грибного 

міцелію (м/г) 

Біомаса  

грибного 

міцелію (мг/г) 

Кількість спор 

(кл/г) 

Біомаса спор 

(мг/г) 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 158,19±2,41 0,32±0,02 263,3±1,1 0,21±0,008 

10-20 см 128,03±2,18 0,26±0,05 240,3±3,9 0,14±0,006 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 58,51±0,48* 0,12±0,002* 62,6±2,91* 0,02±0,001* 

10-20 см 66,33±0,48* 0,13±0,002* 83,1±6,13* 0,05±0,005* 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 127,47±1,25* 0,26±0,007* 167,2±1,87* 0,12±0,01* 

10-20 см 114,06±1,7* 0,23±0,003* 145,8±4,52* 0,08±0,004* 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 36,9±0,2* 0,07±0,001* 33,9±0,31* 0,01±0,002* 

10-20 см 46,88±1,51* 0,09±0,009* 52,9±1,04* 0,02±0,002* 

Примітка: *- різниця достовірна відносно контролю, р<0,05 

 

ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЦЕНОЗУ МІКРОМІЦЕТІВ У ҐРУНТАХ, 

ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 
Ідентифікація ґрунтових мікроскопічних грибів за морфологічними та 

культуральними ознаками. Із ґрунтів моніторингових ділянок ідентифіковано 49 

видів із 18 родів мікроміцетів. Найбільш представленими були роди Penicillium (9 

видів), Aspergillus (8), Mucor, Trichoderma і Fusarium по 4 види кожного, Mortierella 

(3 види). Тоді як  Absidia і Cladosporium по 2 види кожного, а інші (Rhizopus, 

Cunninghamella, Chaetomium, Eupenicillium, Talaromyces, Botrytis, Curvularia, 

Humicola, Stachybotrys, Arthrobotrys, Paecilomyces і Verticillium) – по одному. 

Ідентифікація мікроміцетів на поживних середовищах Чапека, сусло-агарі і 

картопляно-глюкозному агарі дала змогу в подальшому оцінити зміни видового 

складу мікроценозу різних едафотопів. 

Різноманіття угруповань мікроміцетів. Найбільшим видовим різноманіттям 

мікроскопічних грибів у всі сезони досліджень характеризувався чорнозем 

звичайний, з якого виділено та ідентифіковано 17 видів мікроскопічних грибів. 

Навесні в угрупованні домінували (частота трапляння 60-100%)  P. vinaceum,   T. 

variabilis,   F. oxysporum   і   A. ustus, до типових частих видів (частота трапляння 33-

53%) віднесені A.alternatа, M. jenkinі, А.nidulans, А.ochraceus, S.alternans і 

M.racemosus (рис. 2). Під впливом сильного рівня забруднення (біля вантажної 

прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод”) кількість видів мікроміцетів 

знижувалася в 2,1 рази порівняно з чорноземом звичайним та відбуваються зміни 

видового складу ценозу. Так, домінували (з частотою трапляння 60-66%) T.viride і  

A. alternatа, до типових частих (з частотою трапляння 40%) належала M. isabelina. 

Тоді як в ґрунтах санітарно-захисної зони заводу кількість видів в угрупованні 

зменшувалась у 1,8 разів порівняно з зональним . ґрунтом. Домінували P.expansum 
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Рис. 2. Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах у весняний період:     – Mucor 

racemosus;      – M. globosus;    – М. corticola;     – Alternaria alternatа;       – 

Mortierella jenkini;      – М. vіnаcea;      – M. isabelina;     – Aspergillus ochraceus;       – 

А.nidulans;     – А. ustus;     – A. flavus;     – A. fumigatus;      – A. niger;      – 

Arthrobotrys longispora;      – Fusarium oxysporum;       – Penicillium vinaceum;       – 

P.expansum;       – P. spinulosum ;       – P. citrinum;     – Penicillium sp4;      –

Penicillium sp8;      – Penicillium sp9;      –  Talaromyces variabilis;       – Trichoderma 

viride;      – T. koningii;       – T. longibrachiatum;        – Verticillium album;       – Botrytis 

cinerea;       – Stachybotrus alternans;           – Phoma sp;             –  Absidia butleri. 

 

і M. jenkini  (частота трапляння 60%), а до субдомінантних видів (частота трапляння 

33-53%) відносилися Penicillium sp4, T.viride, A.niger, А.flavus і B.сinerea. Найбільше 

зниження видового різноманіття мікроміцетів спостерігалось у зоні сильного 

забруднення РЗФ-1 ПівнГЗК (кількість видів зменшувалась у 3,4 рази порівняно з 

контролем, домінував лише P.vinaceum і до типових частих належав А.flavus.). 

Найменше видове різноманіття притаманне техноземам свіженамитого плесу 

хвостосховища, у мікоценозах якого відсутні домінантні види, а субдомінантними були 

P.spinulosum, Т.longibrachiatum і А.fumigatus (рис. 2). Виконаний аналіз отриманих 

даних свідчить, що значуща різниця в кількісному видовому складі ґрунтових грибів 

обумовлюється впливом промислових викидів, що містять важкі метали, коли 

чутливі до забруднення види зникають, а їх місце в екологічній ніші займають більш 

резистентні види. 

Еколого-систематичний аналіз мікоценозів. Проведений аналіз структури 

угруповань мікроміцетів антропогенно-порушених ґрунтів і чорнозему звичайного 

доводить, що в едафотопах зон сильного забруднення підприємств 

гірничозбагачувальної і хімічної промисловості збіднюється видове різноманіття 

мікроскопічних грибів, на що вказує зменшення у 2-3,4 рази значень індексу 

Бергера-Паркера, у 2,9-3,6 разів індексу Шеннона і в 2,3-3 рази індексу Пієлу та 

збільшення в 3,3-4 рази індексу Сімпсона (табл. 3). Тоді як у ґрунтах санітарно-
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Криворізького сурикового заводу

40

60

6

40

60

20

40

5333

РЗФ-1

20

40

60

20

13

Біля вантажної прохідної 

Криворізький суриковий завод

66

6

26 40

26

20

60
13

Чорнозем звичайний

13 46 33

60

40

93
205313

402060
26

20

100

33

26

Свіженамитий плес

46

40

6

33



12 

 

захисної зони заводу відбувається зменшення індексів домінування і видового 

різноманіття лише в 1,3-1,6 рази, та зростає у 2 рази індекс Сімпсона, що вказує на 

підвищення видового різноманіття угруповань мікроміцетів. Аналогічні 

закономірності встановлені у весняний та літній періоди. 

Таблиця 3 

Індекси екологічного різноманіття угруповань мікроміцетів моніторингових 

ділянок 

Примітка: ділянка 1 – біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод”; 

ділянка 2 – санітарно-захисна зона заводу; ділянка 3 – РЗФ-1 ПівнГЗК; ділянка 4 – 

свіженамитий плес хвостосховища; ділянка 5 – чорнозем звичайний. 

 

ЧУТЛИВІСТЬ МІКРОМІЦЕТІВ ДО СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ЇХ АКУМУЛЯЦІЇ 

Визначення резистентності мікроміцетів до сумісної дії важких металів. 

Стійкість мікроміцетів до іонів важких металів визначали у 49 видів, виділених з 

техноземів промислових майданчиків підприємств та чорнозему звичайного. 

Найчутливішими до іонів важких металів (припиняли ріст вже за концентрації 0,75 

ГДК) були 10% видів (A.butleri, M.vіnаcea, C.echinulata, C.tuberculata і F.solani). Тоді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Зміни морфологічних ознак Penicillium vinaceum за дії важких металів. 
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Ділянка 1 0,27 3,6 0,43 2,12 0,30 

Ділянка 2 0,41 5,0 0,34 2,67 0,45 

Ділянка 3 0,20 2,7 0,56 1,50 0,26 

Ділянка 4 0,10 1,8 0,65 1,22 0,20 

Ділянка 5 – 6,2 0,18 4,49 0,64 
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як найвищу резистентність (мали слабкий ріст навіть за концентрації 50 ГДК) 

проявляли T.longibrachiatum, A.alternatа, Penicillium sp4 і M.globosus. Експерименти 

показали, що у деяких видів мікроміцетів за дії сполук важких металів змінювалися 

культуральні та морфологічні ознаки які можна використовувати при біоіндикації 

забруднених ґрунтів. Так, у P.vinaceum змінювався колір повітряного міцелію: від 

блакитнувато-зеленого в контролі до білого за дії важких металів у концентрації 1 

ГДК і субстратного міцелію: від темно-лілового у контролі, до темно-коричневого 

за вмісту токсикантів 20 ГДК. Якщо в контролі краплини ексудату мали світло-

жовте забарвлення, то вже за 3 ГДК – темно-жовте, а за дії важких металів у 

концентрації 15 ГДК – не утворювалися. Також змінювався колір пігментів 

виділених у середовище (від лілово-коричневого у контролі, до темно-коричневого 

вже за впливу 7 ГДК). У P.vinaceum за сумісної дії токсикантів у концентрації 10 

ГДК довжина конідієносців зменшувалась на 22% і на 44% за максимальної 

концентрації та не утворювалися ланцюжки з конідій (рис. 3). 

Доведено, що лише для F.oxysporum на початковому етапі (до 48 год) дії 

сполук важких металів у мінімальній концентрації спостерігається прискорення 

росту,  на   що вказує збільшення на 30%  діаметра  колоній,   а    у  6%  (A.ochraceus, 

А.versicolor і P. spinulosum) не відрізнявся від контролю (рис. 4), а у 10% видів був 

однаковим за умісту 0,75 ГДК і 1ГДК. Тоді як у 84% видів упродовж усього терміну 

культивування діаметр колоній зменшувався до 20% за 0,75 і 1 ГДК та у 4-12 разів – 

за сумісної дії сполук важких металів у максимальній концентрації (рис. 4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Діаметр колоній мікроміцетів на середовищі Чапека з різним вмістом сполук 

важких металів:       – 48 годин;         – 96 годин;         – 144 години;        – 192 години. 

 

Радіальна швидкість росту в 16% видів під впливом концентрацій до 3 ГДК 

зменшувалась у 2,5-5,5 разів у порівнянні з контролем (рис. 5. а, б). За дії високих 

концентрацій сполук важких металів (10-50 ГДК) у P. vinaceum, Penicillium sp4, 
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A.alternatа, H.brevis, F.oxysporum, C.globosum, M.isabelinа, A.fumigatus, А.nidulans, 

A.ustus, T.longibrachiatum і M.globosus спостерігалося зменшення радіальної 

швидкості росту від 5 до 23 разів (рис.5, в, г). Тобто швидкість росту, як однин із 

інтегральних показників пристосування популяцій, відображає їх реакцію на 

підвищений уміст важких металів у середовищі і може використовуватись, поряд з 

морфологічними і культуральними ознаками, для біоіндикації рівня забруднення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Радіальна швидкість росту колоній мікроміцетів на середовищі Чапека з 

різним вмістом сполук важких металів. 

 

Особливості акумуляції важких металів ґрунтовими мікроскопічними 

грибами та їх вплив на продукування біомаси. Реакції мікроскопічних грибів на 

присутність поллютантів у середовищі можна фіксувати по накопиченню 

міцеліальної біомаси (Zahira, 2013). Для вивчення здатності накопичувати біомасу і 

сполуки важких металів були відібрані як домінантні, так і типові часті види з 

мікоценозів природних і забруднених едафотопів, а також різні за  стійкістю  до 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Біомаса мікроміцетів за різного вмісту сполук важких металів (мг): 

A.alternata (1), T.longibrachiatum (2), F.oxysporum (3), A.niger (4), P.vinaceum (5), 

A.wentii (6), M.jenkini (7), B.cinerea (8), Cladosporium cladosporioides (9), * – 

статистично достовірна різниця відносно контролю, р<0,05. 
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токсикантів. У T.longibrachiatum, F.oxysporum, A. niger, P. vinaceum і 

C.cladosporioides пригнічення утворення біомаси спостерігалося вже при 

мінімальному вмісті важких металів у середовищі, тоді як у А.alternata, M.jenkini, 

A.wentii і В.cinerea кількість продукованої біомаси не відрізнялася від контролю 

(рис. 6). Найсуттєвіше (в 7,3 рази) зменшував утворення біомаси за максимального 

вмісту сполук важких металів у середовищі P.vinaceum, тоді як у всіх інших вона 

зменшувалася – у 3,5-6 разів, що свідчить про різні стратегії адаптації у домінантних 

і помірно стійких видів. 

Таке підтверджується і даними кореляційного аналізу, які дозволяють 

стверджувати, що залежність продукування біомаси мікроміцетами від умісту іонів 

цинку, кадмію, купруму і нікелю є зворотно високою (r=-0,70-0,99). 

Помірно стійкі види (B.cinereа, A.niger, А.wentii, P.vinaceum, M.jenkini) за 

максимального рівня важких металів у середовищі вирощування були здатні 

акумулювати в біомасі елементів І класу небезпеки (кадмію і цинку) в 12-23 і 1,9-4 

рази більше, ніж у контролі, а ІІ класу небезпеки (нікелю і купруму) в 12-90 і 2,6-57 

разів, відповідно. Тоді як стійкі (T. longibrachiatum і A. alternatа), як правило, здатні 

лише в 1,4-2,5 разів більше накопичувати найнебезпечніші елементи і в 5,5-8,6 разів 

– елементи ІІ класу небезпеки (рис. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 7. Акумуляція іонів важких металів мікроміцетами (мкг/г сухої речовини):     – 

A.alternatа,       – A.wentii,       – A.niger,      – P.vіnaceum,        – T.longibrachiatum,     – 

F.oxysporum,        – B.cinerea,          – M. jenkini,            – C.cladosporioides. 

 

Встановлені особливості поглинання іонів важких металів свідчать про 

функціонування певних фізіологічних бар’єрних механізмів на шляху їх 

надходження в клітини стійких видів мікроміцетів. 
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ВПЛИВ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ОСНОВІ ОСАДІВ МІСЬКИХ 

СТІЧНИХ ВОД І АМОФОСУ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД 

ҐРУНТОВИХ МІКРОМІЦЕТІВ 

Зміни чисельності мікроміцетів у чорноземі звичайному. Разом із викидами 

підприємств значна кількість сполук важких металів концентрується і у осадах 

стічних вод промислових міст. Одним із шляхів їх утилізації є виготовлення органо-

мінеральних добрив. За сучасними технологіями доведена можливість вилучення 

речовин-забруднюючів із них (Крамарьова, 2012). Проте, особливості формування 

мікоценозів на чорноземних ґрунтах за їх внесення, лишаються мало ви вивченими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Вплив ОМД на основі ОСВ та амофосу на чисельність ґрунтових 

мікроміцетів (тис. КУО/г ґрунту): 1 – контроль без добрив; 2 – амофос (Р10); 3 – 

ОМД на основі (Р10); 4 – амофос (Р30); 5 – ОМД на основі ОСВ (Р30), * – статистично 

достовірна різниця відносно контролю, р<0,05. 

 

Експериментально встановлено, що у фазу виходу в трубку ярого ячменю в 

ґрунті дослідних ділянок за внесення ОМД на основі ОСВ та амофосу у дозі Р10 

відбувалося підвищення до 30% чисельності мікроскопічних грибів у всіх шарах 

ґрунту (рис.8). За внесення ОМД на основі ОСВ у дозі Р10 в поверхневому шарі 

ґрунту їх кількість була в 1,8 разів більшою, ніж у контролі, а в глибших – на 20%. 

Тоді як на ділянках за внесення амофосу у дозі Р30 їх чисельність у поверхневому 

шарі ґрунту зростала  в  3,1  рази, що може  пояснюватися  збільшенням  частки  

фітопатогенних видів. У фазі колосіння спостерігалась збільшення кількості 

мікроскопічних грибів порівняно з фазою виходу в трубку, що пов’язано з 

найбільшою фізіологічною активністю рослин у цей час, тоді як у фазах молочної і 

повної стиглості спостерігалось зниження до 25% чисельності мікроміцетів 

практично на всіх ділянках порівняно з фазою колосіння (рис. 8). 

Особливості формування структури ценозу ґрунтових мікроскопічних 

грибів. Із ґрунтів дослідних ділянок ідентифіковано 19 видів із 14 родів 

мікроскопічних грибів. У ґрунтах із внесенням амофосу і ОМД на основі ОСВ у 
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максимальній дозі кількість видів мікроміцетів в угрупованні збільшувалася до 2 

разів, порівняно з контролем, домінували (з частотою трапляння 60-100%) 

F.oxysporum, F. solani і P. vinaceum. Тоді як в едафотопах з внесенням амофосу і 

ОМД на основі ОСВ у мінімальній дозі кількість видів мікроміцетів була в 1,2-1,5 

рази більшою, ніж у контролі домінував (з частотою трапляння 100%) F.oxysporum 

(рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах дослідних ділянок (%):      – 

A.niger;       –  A. fumigatus;       –  A.alternatа;        –  B.cinerea;      –  C.cladosporioides; 

 – Cladosporium elegantulum;       –  F. oxysporum;       –  F. solani;         –  F.sambucinum;               

–  Paecilomyces lilacinus;      – P.vinaceum;       –  P. expansum;       – Mucor griseo-

сyаnus;        – M.globosus;         – T.viride. 

 

У фазах колосіння, молочної та повної стиглості видове різноманіття та типові 

домінантні види практично не змінювалося, але за внесення ОМД на основі ОСВ 

знижувалася частота трапляння в ценозі фітопатогенних грибів роду Fusarium, 

зокрема зменшувалася (в 2,5 рази) частота трапляння  F.oxysporum, який є 

збудником кореневої гнилі у рослин. 

Екологічний аналіз структури ценоза мікроміцетів дослідних ділянок показав, 

що найбільше їх біорізноманіття спостерігалось на ділянках за внесення 

максимальної дози ОМД на основі ОСВ і амофосу. Визначення коефіцієнта 

подібності Серенсена показало (табл. 4), що найбільш схожими на контроль 

виявилися угруповання мікроміцетів ділянки з внесенням ОМД на основі ОСВ у 

дозі Р10. Найменш подібним до контролю був мікоценоз ділянки за внесення 

амофосу у кількості Р30.  

Про збільшення видового різноманіття мікроміцетів на ділянках із внесенням 

у максимальній кількості  амофосу  та   ОМД   на  основі ОСВ  вказує зростання в   

1,4-1,5  разів значень індексів Бергера-Паркера і Шеннона, порівняно з контролем та 

зменшення в 1,6-1,7 разів значень індексу Сімпсона (табл.4). 
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Таблиця 4 

Індекси екологічного різноманіття угруповань мікроміцетів дослідних ділянок 

Примітка: 1 – контроль без добрив; 2 –  внесення амофосу у дозі Р10; 3 – внесення ОМД на 

основі ОСВ – Р10; 4 – внесення амофосу – Р30; 5 –  внесення ОМД на основі ОСВ – Р30. 

 

ВИСНОВКИ 

Теоретично обґрунтована і експериментально підтверджені наукові 

положення щодо впливу забруднення ґрунтів важкими металами на зміни 

структурної організації угруповань мікроміцетів, зокрема їх чисельності і видового 

різноманіття.  

1. Доведено, що в едафотопах зон сильного забруднення (біля вантажної 

прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод”, РЗФ-1 і свіженамитий плес 

хвостосховища ПівнГЗК) підвищується валовий уміст сполук металів, які належать 

до І класу небезпечних елементів – кадмію і цинку в 4,7-5,5, а плюмбуму в 18,8 разів 

порівняно з чорноземом звичайним. Екологічно небезпечним є зростання вмісту 

рухомих форм важких металів від 6 до 66,5 разів. 

2. Встановлено, що негативний вплив забруднення важкими металами 

техноземів промислових майданчиків призводить до зниження чисельності 

мікроміцетів у 4-12, на свіженамитому плесі хвостосховища – більш, ніж у 100 разів, 

а в зоні слабкого забруднення – до 2 разів порівняно з чорноземом звичайним. 

3. В зонах сильного забруднення надлишковий уміст важких металів зумовлює 

зменшення довжини грибного міцелію у 2,7-4,2, його біомаси у 2,6-4,5, кількості 

спор у 4,5-7,7, а їх біомаси у 10,5-21 рази, порівняно з природним ґрунтом. В 

санітарно-захисній зоні заводу довжина і біомаса грибного міцелію була в 1,2-1,4, а 

кількість і біомаса спор у 1,5-1,7 рази меншою, ніж у чорноземі звичайному. 

4. Встановлено, що високий рівень забруднення важкими металами 

обумовлює зниження біорізноманіття мікоценозів (у 2-3,4 рази зменшується індекс 

Бергера-Паркера, у 2,9-3,6 рази – Шеннона і у 2,3-3 рази – Пієлу та у 3,3-4 рази 

збільшується індекс Сімпсона). 

5. Проведений скринінг рівня стійкості 49 видів мікроміцетів показав, що 

найчутливішими до мінімального вмісту (0,75 ГДК) сполук купруму, плюмбуму, 

цинку, нікелю і кадмію виявились 10% видів, тоді як у 8% (Trichoderma 

longibrachiatum, Alternaria alternatа, Penicillium sp4 і Mucor globоsus) спостерігався 

помірний ріст навіть за концентрації 50 ГДК. Різний уміст важких металів у 

середовищі змінює морфологічні та культуральні ознаки мікроміцетів, які можна 

використовувати для біоіндикації забруднених ґрунтів. 

Дослідна ділянка Коефіцієнт 

Серенсена 

Індекс Бергера-

Паркера 

Індекс 

Сімпсона 

Індекс 

Шеннона 

Ділянка 1 – 2,8 0,60 1,85 

Ділянка 2 0,44 3,4 0,46 2,30 

Ділянка 3 0,60 3,2 0,48 2,20 

Ділянка 4 0,36 4,2 0,35 2,80 

Ділянка 5 0,50 4,0 0,36 2,60 
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6. Доведено, що помірно стійкі види (Botrytis cinereа, Aspergillus niger, 

А.wentii, P.vinaceum, Mortierella jenkini) за максимального рівня важких металів у 

середовищі вирощування здатні акумулювати в біомасі кадмію і цинку в 12-23 і 1,9 -

4 рази більше, ніж в контролі, а нікелю і купруму в 12-90 і 2,6-57 разів, відповідно. 

Стійкі види (T.longibrachiatum і A.alternatа), як правило, здатні лише в 1,4-2,5 разів 

більше накопичувати найнебезпечніші елементи і в 5,5-8,6 разів – елементи ІІ класу 

небезпеки. Зміни радіальної швидкості росту і утворення біомаси, свідчать про різну 

адаптаційну здатність у домінантних і помірно стійких видів. 

7. Вперше встановлено, що внесення в ґрунт амофосу і органо-мінеральних 

добрив на основі осадів стічних вод в однаковій мірі збільшує чисельність та видове 

різноманіття ґрунтових мікроміцетів. З’ясовано, що використання органо-

мінеральних добрив на основі осадів стічних вод в порівнянні з амофосом знижує 

частоту трапляння F. оxysporum – збудника кореневої гнилі у рослин. 
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АНОТАЦІЯ 

Коріновська О.М. Функціонально-екологічні особливості мікроміцетів у 

техногенних едафотопах Криворіжжя. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

Досліджено накопичення різних за рухомістю форм важких металів і їх вплив 

на структурну організацію угруповань мікроскопічних грибів в техноземах, що 

призводить до формування угруповань мікроміцетів, які відрізняються від 

мікоценозів природних ґрунтів. На підставі визначення частоти  трапляння видів в 

угрупованнях, індексів видового різноманіття, домінування та коефіцієнту 

подібності Серенсена доведено, що в техноземах збіднюється видове різноманіття 

мікроміцетів за рахунок зменшення кількості домінантних видів. 

Встановлено різну чутливість мікроміцетів до сполук важких металів, яка 

проявляється, зокрема, в змін морфологічних і культуральних ознак, що можна 

використовувати для біоіндикації ґрунтів. Використання органо-мінеральних добрив 

на основі осадів міських стічних, в порівнянні з амофосом, знижує частоту 

трапляння Fusarium оxysporum, який є збудником кореневої гнилі у рослин. 

Ключові слова: мікроміцети, мікоценоз, ґрунти, важкі метали, забруднення, 

видове різноманіття, осади міських стічних вод.  
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АННОТАЦИЯ 

Кориновская О.Н. Функционально-экологические особенности микромицетов 

в техногенних эдафотопах Криворожья. –  Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.16 – экология. – Черновицкий национальный университет 

имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2015. 

Изучено накопление валових и подвижных форм тяжелых металлов в 

едафотопах и их влияние на численность почвенных микроскопических грибов и 

структурно-функциональную организацию их сообществ, что приводит к 

формированию микоценозов отличающихся от природных почв.  Показано, что  в 

техноземах промышленных площадок зон сильного загрязнения (возле грузовой 

проходной ЗАО Криворожский суриковый завод, РОФ-1 СевГОК) численность 

почвенных микроскопических грибов снижается в 4-12 раз, а на свеженамытом 

плесе хвостохранилища – более чем в 100 раз по сравнению с черноземом 

обыкновенным. Тогда как в зоне слабого загрязнения Криворожского сурикового 

завода их численность уменьшается в 2 раза. На основании определения частоты 

встречаемости видов в сообществах, индексов видового разнообразия, 

доминирования и коэффициента подобия Серенсена доказано, что в техноземах 

промышленных площадок предприятий снижается до 3,4 раз видовое многообразие 

микоценозов за счет уменьшения количества доминантных видов. 

В модельных опытах показано, что среди 49 видов 10% (Absidia butleri,    

Mortierella vіnаcea, Cunninghamella echinulata, Curvularia tuberculata и Fusarium 

solani) имеют высокую чувствительность к избыточному содержанию соединений 

кадмия, никеля, свинца, меди и цинка в среде, а Trichoderma longibrachiatum, 

Alternaria alternatа, Penicillium sp4 і Mucor globоsus имеют слабый рост даже при их 

максимальной  концентрации (50 ПДК), но при этом до 23 раз снижается радиальная 

скорость роста их колоний. Высокие концентрации токсикантов приводили к 

изменениям морфологических и культуральных признаков микромицетов, которые 

можно использовать для биоиндикации загрязненных почв. Избыточное содержание 

тяжелых металлов в среде уменьшает в 7 раз продуцирование биомассы у 

Penicillium vinaceum, тогда как у других – в 3,5-6 раз. Установлены, что устойчивые 

виды микромицетов (Trichoderma longibrachiatum и Alternaria alternatа) при 

максимальной концентрации соединений тяжелых металлов в среде Чапека, 

аккумулируют в биомассе всего в 1,4-2,5 раза больше соединений кадмия и цинка по 

сравнению с контролем, и в 5,5-8,6 раз – никеля и меди. Тогда как умеренно 

устойчивые виды (Botrytis cinereа, Aspergillus niger, А.wentii, Penicillium vinaceum, 

Mortierella jenkini) способны накапливать  кадмия и цинка в 12-23 и 1,9-4 раз 

больше, а никеля и меди – в 12-90 и 2,6-57 раз, соответственно по сравнению с 

контролем. 

Впервые показано, что внесение в почву органо-минеральных удобрений из 

осадков городских сточных вод в одинаковой степени с аммофосом повышает 

численность, а также видовое разнообразие микромицетов в ценозах, что 

выражается в увеличении значений индексов Бергера-Паркера и Шеннона и 

уменьшении значений индекса доминирования. Однако, использование 
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органоминеральных удобрений на основе осадков сточных вод по сравнению с 

аммофосом снижает частоту встречаемости  в микоценозах грибов рода Fusarium, в 

частности Fusarium оxysporum – возбудителя корневой гнили у растений. 

Ключевые слова: микромицеты, микоценоз, почвы, тяжелые металлы, 

загрязнение, видовое разнообразие, осадки городских сточных вод. 

 

SUMMARY 

Korinovskaya O.N. Functional-ecological features of micromycetes in technogenic 

edatopes of Kryvyi Rig area. – Manuscript. 

The thesis on competition of scientific degree of Candidate of Biology in the 

specialty 03.00.16 – ecology. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,  

Chernіvtsі, 2015. 

Is investigated the accumulation of different in mobility heavy metals forms and 

their influence on the structural organization of microscopic fungi communities in the 

technozems that leads to formation of micromycetes communities which differ from 

mycocenosis of natural soils. On the basis of determination of frequency of species in 

communities, indexes of specific wealth, variety, domination, and Serensen coefficient of 

similarity it is proved that in the technozems the specific variety of micromycetes is 

impoverished due to reduction of dominant species quantity. Is established different 

sensitivity of micromycetes to heavy metals compounds which is shown, in particular, in 

changes of morphological and cultural features that it is possible to use for soils 

bioindication. Use of organo-mineral fertilizers on the basis of a precipitation of city 

sewage, in comparison with ammophos, reduces the frequency of occurrence of Fusarium 

oxysporum which is the activator of root decay at plants. Different sensitivity of 

micromycetes to heavy metals compounds which is shown, in change of morphological 

and cultural features which can be used for soils bioindication is established. 

Key words: micromycetes, mycocenosis, soils, heavy metals, pollution, specific 

variety, precipitation of city sewage. 

 

 


