
                                                                                                               Біологічні системи. Т. 4. Вип. 2. 2012 176

УДК 631.461: 502.521  
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСЕЛЬНОСТІ  
ТА ВИДОВОГО СКЛАДУ МІКРОМІЦЕТІВ В ГРУНТАХ,  
ЗАБРУДНЕНИХ СПОЛУКАМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

 
О.М. Коріновська, В.М. Гришко  

 
Криворізький ботанічний сад НАН України, відділ фізіології рослин та біології ґрунтів, Korinovskaya2009@yandex.ru 

 

Визначено структурні перебудови ценозу мікроміцетів під впливом викидів металургійного підприємства. 
Установлено, що в ґрунтах забруднених сполуками важких металів зменшується в 4-8 разів загальна чисель-
ність мікроміцетів та збіднюється  видове різноманіття угруповань (в 1,5-1,8 збільшується  індекс  Сімпсона 
і в 1,6-1,9 рази, зменшується індекс Шеннона).  
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Вступ. У промислових регіонах України, зо-
крема на Криворіжжі, актуальною є проблема 
забруднення ґрунтів сполуками важких металів. 
З викидами промислових підприємств у грунт 
потрапляє до 80-90% токсичних сполук [3]. Зна-
чна частина сполук важких металів затримуєть-
ся у верхніх горизонтах едафотопів, які відігра-
ють роль біогеохімічного бар’єру на шляху їх 
подальшої міграції. Підвищена концентрація 
важких металів у ґрунті призводить до певних 
змін функціонування мікробного ценозу техно-
земів. На сьогодні доведено, що переважаючою 
частиною мікробоценозу є гриби, біомаса яких у 
верхніх горизонтах складає близько 75-90% від 
загальної мікробної біомаси [7]. Мікроміцети, 
також мають досить високу стійкість до підви-
щеного рівня важких металів у ґрунтах [4]. Так, 
у забруднених викидами промислових підпри-
ємств сіроземах та підзолистих ґрунтах зміню-
ється їх чисельність та видовий склад, почина-
ють переважати види, які є стійкими до забруд-
нення [1, 6]. Проте лишається не з’ясованими 
зміни чисельності та видового складу мікромі-
цетів у техноземах під впливом викидів металу-
ргійного підприємства, що і було метою роботи. 

 
Матеріали та методи. Матеріалом для до-

слідження були зразки ґрунтів, відібрані в сані-
тарно-захисній зоні поблизу 9-ї домни, прохід-
ної №1 та прохідної до прокатних станів «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг». Контролем слугував 
чорнозем звичайний (с.м.т. Петрове, Кірово-
градська обл.). Мікроскопічні гриби виділяли 
користуючись загальними методами ґрунтової 
мікробіології. Підрахунок колоній утворюючих 
одиниць (КУО) здійснювали на середовищах 
Чапека, сусло-агарі і картопляно-глюкозному 
агарі [5]. Ідентифікацію мікроміцетів проводили 
за визначниками вітчизняних та зарубіжних ав-
торів [2,9-12]. Для оцінки різноманіття мікромі-

цетів розраховували частоту трапляння схожість 
угруповань за коефіцієнтом Серенсена, ступінь 
видового багатства за індексом Сімпсона, видо-
вого різноманіття за індексом Шеннона [8]. 

Результати та їх обговорення. Досліджен-
ня загальної чисельності мікроміцетів, пока-
зало її зниження у техноземах порівняно з 
чорноземом звичайним (табл.1). На моніто-
ринговій ділянці санітарно-захисної зони по-
близу 9-ї домни «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
найбільшою чисельністю характеризувались 
техноземи поверхневого шару (0-10 см), тоді 
як на глибині 20-30 см вона зменшувалась d 
3,5-3,7 разb. Якщо порівняти кількість мікро-
міцетів у ґрунті санітарно-захисної зони 9-ї 
домни з чорноземом звичайним, то вона була 
в 1,3-1,6 рази меншою, ніж у контролі. Зазна-
чене може свідчити про незначний рівень за-
бруднення ґрунтів поблизу 9-ї домни. В еда-
фотопах санітарно-захисної зони прохідної 
№1 найбільша чисельність спостерігалась в 
шарі ґрунту 0-10 см, а на глибині 20-30 см 
знижувалася в 3,2-7,2 рази. Порівняння кіль-
кості мікроскопічних грибів на даній ділянці 
з чорноземом звичайним свідчить, що вона 
була в 1,8-2,5 рази нижчою, що може вказува-
ти на незначний рівень техногенного наван-
таження. На прохідній до прокатних станів 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» найбільше мік-
роміцетів спостерігалось у шарі ґрунту 20-30 
см, тоді як у поверхневих шарах знижувалося 
в 2,3-3,3 рази. Це пояснюється тим, що біль-
ша кількість промислових викидів, зокрема 
сполук важких металів, аерогенно потрапляє 
у верхні шари ґрунту, тоді як вниз за ґрунто-
вим профілем кількість  токсичних сполук 
знижується. Якщо порівняти загальну кіль-
кість мікроміцетів на даній моніторинговій 
ділянці з чорноземом звичайним, то в повер-
хневому шарі ґрунту вона була в 4-8 разів 
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нижчою порівняно з контролем, що узгоджу-
ється з досить значним забрудненням ґрунтів 

промисловими викидами, зокрема сполуками 
важких металів [3]. 

 
Таблиця 1  

Чисельність мікроміцетів у техноземах в порівнянні з чорноземом звичайним (тис КУО/г ґрунту) 

 
Глибина  

відбору проб 
M±m 

 
V,% % до контролю Tst 

Середовище Чапека 
Чорнозем звичайний 

0-10 см 509 ± 3,60 16,9 – – 
10-20 см 182 ± 10,5 14,2 – – 
20-30 см 162 ± 17,1 23,0 – – 

Санітарно-захисна зона біля 9 домни «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 316 ± 20,7 13,5 45,7 4,43 
10-20 см 163 ± 14,4 10,4 19,8 1,05 
20-30 см 136 ± 13,4 22,1 83,5 1,23 

Санітарно-захисна зона біля прохідної №1 «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 173 ± 4,7 6,10 33,8 8,67 
10-20 см 167 ± 6,5 8,70 91,6 1,24 
20-30 см 55 ± 3,0 12,4 33,7 6,19 

Прохідна до прокатних станів «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 50 ± 10,5 47,1 30,9 5,57 
10-20 см 128 ± 11,3 19,8 70,2 3,50 
20-30 см 233 ± 14,0 13,5 45,7 6,74 

Картопляно-глюкозний агар 
Чорнозем звичайний 

0-10 см 540±23,7 9,80 – – 
10-20 см 221±16,9 17,1 – – 
20-30 см 205±16,6 18,1 – – 

Санітарно-захисна зона біля 9 домни «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 404±19,3 10,7 78,4 4,44 
10-20 см 147±12,4 25,0 66,4 3,16 
20-30 см 108 ±8,50 17,6 52,6 5,21 

Санітарно-захисна зона біля прохідної №1 «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 182±16,9 20,8 33,7 12,28 
10-20 см 62±4,40 16,1 28,0 9,10 
20-30 см 45±3,0 15,2 21,8 9,50 

Прохідна до прокатних станів «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 71±4,20 13,5 34,5 7,84 
10-20 см 84±3,40 20,0 37,8 7,43 
20-30 см 233±2,90 12,4 43,1 11,4 

Сусло-агар 
Чорнозем звичайний 

0-10 см 382±11,6 6,80 – – 
10-20 см 209±20,2 21,5 – – 
20-30 см 110±12,1 24,8 – – 

Санітарно-захисна зона біля 9 домни «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 289±20,7 16,1 75,7 3,89 
10-20 см 203±17,5 19,4 96,9 0,24 
20-30 см 90,4±7,30 18,1 83,2 1,37 

Санітарно-захисна зона біля прохідної №1 «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 187±13,6 16,4 48,9 10,9 
10-20 см 79±7,10 20,3 37,6 6,09 
20-30 см 22±2,40 24,8 20,4 7,04 

Прохідна до прокатних станів «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
0-10 см 91,3±8,80 21,7 83,1 1,23 
10-20 см 101±9,40 20,9 48,5 4,83 
20-30 см 206±15,3 16,6 54,0 9,13 
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Рис. Частота трапляння мікроміцетів в ґрунтах моніторингових ділянок (%)   

 
Визначення чисельності мікроскопічних гри-

бів на трьох поживних середовищах, показало, 
що встановлені вище закономірності є загальни-
ми як для середовища Чапека, сусло-агару, так і 
картопляно-глюкозного агару. Лише на сусло-
агарі загальна кількість мікроміцетів у чорноземі 
звичайному в шарі ґрунту 0-10 см, була 1,4 рази 
нижчою, ніж на інших поживних середовищах. 
Результати ідентифікації мікроміцетів на вище 
зазначених поживних середовищах використову-
вались для детальнішої оцінки змін структури 
ценозів мікроміцетів досліджених ґрунтів. 

 Останні суттєво відрізнялися за частотою 
трапляння мікроміцетів (рис.). Так, з чорнозему 
звичайного виділено та ідентифіковано 17 видів 
мікроскопічних грибів і в угрупованні доміную-
чими були (з частотою трапляння 60-100%) 
Penicillium sp1, Penicillium sp2, Fusarium 
oxysporum і Aspergillus ustus. 

Істотні перебудови угруповань мікроміцетів 
встановлені в едафатопах моніторингових діля-
нок «АрселорМіттал Кривий Ріг». Наприклад, в 

ґрунтах санітарно-захисної зони біля 9-ї домни 
загальна кількість видів була в 1,3 рази меншою 
порівняно з контролем. До типових домінантів 
належали Aspergillus ustus, Penicillium sp1 і 
Fusarium oxysporum. Дещо меншим видовим рі-
зноманіттям характеризувався ґрунт санітарно-
захисної зони біля прохідної №1 в якому домі-
нували 2 види: Aspergillus nidulans та Penicillium 
sp2 з частотою трапляння 60-80%. З техноземів 
прохідної до прокатних станів виділено 8 видів 
ґрунтових мікроскопічних грибів, що в 2,1 рази 
менше, ніж в чорноземі звичайному. В них до-
мінували (з частотою трапляння 60%) 
Stachybotrus alternans і Penicillium sp3. 

Визначення коефіцієнта подібності Серенсе-
на (табл.2) показало, що найбільш схожими на 
чорнозем звичайний були угруповання ґрунто-
вих мікроскопічних грибів санітарно-захисної 
зони біля 9-ї домни «АрселорМітталКривий 
Ріг». Найменш подібним до контролю за видо-
вим складом був ценоз  мікроміцетів прохідної 
до прокатних станів, що свідчить про суттєві 
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перебудови в угрупованнях мікроскопічних гри-
бів на останній моніторинговій ділянці. 

Таблиця 2  
Індекси екологічного різноманіття угруповань 

мікроміцетів моніторингових ділянок 

 

Моніторингова  
ділянка 

Коефі-
цієнт 
Серен-
сена 

Індекс 
Сімп-
сона 

Індекс 
Шен-
нона 

Прохідна до прокат-
них станів «Арселор 
Міттал Кривий Ріг» 

0,35 0,35 2,29 

Санітарно-захисна 
зона біля прохідної 
№1«АрселорМіттал 

Кривий Ріг» 

0,45 0,30 2,69 

Санітарно-захисна 
зона  біля 9-ї домни  

«АрселорМіттал 
Кривий Ріг» 

0,72 0,25 3,86 

Чорнозем звичайний 
(с.м.т. Петрове) 

– 0,20 4,47 

  
Визначення індексу видового багатства Сімп-

сона (табл.2) показало, що найнижчими значен-
нями характеризувався ценоз контрольної ділян-
ки, що свідчить про наявність значної кількості 
домінантних видів. Для угруповань санітарно-
захисної зони  біля 9-ї домни його значення були 
в 1,3 рази більшим, ніж для чорнозему звичайно-
го. Про зменшення кількості домінантних видів 
свідчить зростання до 1,8 разів значення індексу 
видового багатства в техноземах прохідної до 
прокатних станів підприємства. Аналогічні  ре-
зультати отримані при розрахунку індексу Шен-
нона. Так, найвищим його значення було у чор-
ноземі звичайному. Для угруповань  мікроміцетів 
техноземів санітарно-захисної зони прохідної №1 
і прохідної до прокатних станів підприємства він 
зменшувався в 1,2 і 1,9 разів в порівнянні з умов-
ним контролем (чорноземом звичайним), що сві-
дчить про збіднення видового складу угруповань 
мікроміцетів ґрунтах промислового майданчику 
«АрселорМіттал Кривий Ріг». 

 

Висновки. Отже, проведені дослідження 
вказують на значні перебудови ценозу ґрунто-
вих мікроміцетів під впливом викидів металур-
гійного підприємства. Поряд зі зменшенням в 6-
8 разів загальної чисельності мікроскопічних 
грибів у техноземах збіднюється в 1,6-1,9 разів 
видове різноманіття угруповань. 
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THE GENERAL CHARACTERISTIC OF MICROMYCETES QUANTITY AND SPECIFIC COMPOSITION  
IN SOILS POLLUTED BY HEAVY METALS COMPOUNDS  

 
O.M. Korinovskaya, V.M. Gryshko  

 
Structural adjustments of micromycetes cenosis influenced by emissions of metallurgical enterprises. Established that in 

soils contaminated with heavy metalcompounds the total number of micromycetes decreases in 4-8 times  and diversity groups spe-
cies impoverishment. (Simpson index increased in 1,5-1,8 times and Shannon index reduced in 1,6-1,9 times). 
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