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Доведено, що в едафотопах зон сильного забруднення (ділянка біля вантажної 

прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод”, рудозбагачувальна фабрика 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. Проте екологічно 

небезпечним є зростання вмісту рухомих форм важких металів від 6 до 66,5 разів. 

Вперше встановлені особливості сезонної динаміки чисельності ґрунтових мікроміцетів 

у техногенно-порушених ґрунтах Криворіжжя і чорноземі звичайному та показані 

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

едафотопах хімічного і гірничо-збагачувального підприємств і у чорноземі звичайному. 

Показано, що в техноземах зон сильного забруднення Криворізького сурикового заводу 

і Північного гірничо-збагачувального комбінату спостерігається зниження чисельності 

мікроміцетів в 4-10 раз, а в едафотопах свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК їх 

кількість зменшується більш, ніж у 100 разів, порівняно з зональним ґрунтом. В 

техногенно-порушених ґрунтах надлишковий вміст сполук важких металів зумовлює 

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

кількості спор у – 4,5-7,7 разів, а їх біомаси - у 10,5-21 раз, порівняно з природним 

ґрунтом. 

Ключові слова: мікроміцети, забруднення, ґрунт, чисельність, біомаса, важкі метали. 
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Доказано, что в эдафотопах зон сильного загрязнения (территория около грузовой 

проходной ЗАО "Криворожский суриковый завод", рудообогатительная фабрика и 

свеженамытый плес хвостосховища СевГОКа) увеличивается валовое содержание 

соединений металлов, которые принадлежат к  І классу опасных элементов – кадмия и 

цинка в 4,7-5,5, а свинца в 18,8 раз по сравнению с черноземом обыкновенным. Однако 

экологически опасным является возрастание содержания подвижных форм тяжелых 

металлов от 6 до 66,5 раз. Впервые установлены особенности сезонной динамики 

mailto:korinovskaya2009@yandex.ru
mailto:korinovskaya2009@yandex.ru


     Бiологiчний вiсник 

 

                       ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2014. №2 

68 

численности  почвенных микромицетов в техногенно-нарушенных почвах Криворожья 

и черноземе обыкновенном и показаны изменения длины грибного мицелия, его 

биомассы, количества спор и их биомассы в эдафотопах химического и горно-

обогатительного предприятия и черноземе обыкновенном. Показано, что в техноземах 

зон сильного загрязнения Криворожского сурикового завода и Северного горно-

обогатительного комбината наблюдается снижение численности микромицетов в 4-10 

раз, а в эдафотопах свеженамытого плеса хвостохранилища СевГОКа их количество 

уменьшается более, чем в 100 раз, по сравнению с зональной почвой. В техногенно-

нарушенных почвах избыточное содержание соединений тяжелых металлов 

способствует уменьшению длины грибного мицелия в 2,7-4,2 раза, его биомассы - в 2,6-

4,5 раз, количества спор в - 4,5-7,7 раз, а их биомассы - в 10,5-21 раз, по сравнению с 

природной почвой. 

Ключевые слова: микромицеты, загрязнение, почва, численность, биомасса, тяжелые 

металлы. 
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It is shown that in edaphotopes around of freight checkpoint of CJSC «Krivorozhskiy 

Surikovyy Zavod», ore-enrichment factory and fresh-inwashed pool of tailings dam of PJSC 

«Northern Iron Ore Enrichment Works» there is an increase of heavy metals mobile forms 

(which are the most dangerous for microorganisms, plants, animals and human): for iron in 

310; for zinc - in 4,3-6,5; for lead - in 3.2-5.7; for cadmium - in 5,6-9,8; for copper – 6,8-66,5 and 

for nickel - in 9 times as compared to zonal soil. Whereas in soils of CJSC «Krivorozhskiy 

Surikovyy Zavod» sanitary protection zone number of copper, nickel, lead, cadmium and 

zinc mobile forms exceeded the control values in 2,4-6,6 times. 

For the first time the features of soil microscopic fungi seasonal dynamics of quantity in 

industrial disturbed soils of Kryvorizhzhya compared to zonal soil (chernozem usual) were 

registered. Changes in fungal mycelium length and biomass, its spore’s amount and biomass 

in edaphotopes of ore-enrichment and chemical enterprises and of common chernozem are 

also presented. It is shown that in edaphotopes of heavy contamination areas of 

«Krivorozhskiy Surikovyy Zavod» and of «Northern Iron Ore Enrichment Works» in spring, 

summer, and autumn there was decrease of microscopic fungi quantity in 4-10 times, 

moreover in tehnozems of «Northern Iron Ore Enrichment Works» fresh-inwashed pool of 

tailings dam their amount reduces in more than 100 times, compared with common 

chernozem. In low contamination area of «Krivorozhskiy Surikovyy Zavod» their quantity 

decreases in 2 times. 

Also in heavy contamination areas of chemical and ore-enrichment enterprises there is 

strong decrease in the length of fungal mycelium in 2.7-4.2 times, its biomass in 2,6-4,5 times, 

the spores amount - in 4,5-7,7 times and their biomass - in 10,5-21 times compared to the 

natural soil, which could be explained by high contents of toxicants. While in the sanitary 
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protection zone of the «Krivorozhskiy Surikovyy Zavod» the fungal mycelium length and 

biomass were in 1.2-1.4 times and the spores amount and biomass – in 1.5-1.7 times less than 

in the natural soil. 

Key words: mycromycetes, contamination, soil, quantity, biomass, heavy metals. 

 

 Одною з гострих екологічних проблем у промислових центрах України 

залишається оцінка рівня забруднення едафотопів сполуками важких металів, 

які відносяться до класів небезпечних та високонебезпечних (Гришко, 2013). 

Вони активно включаються до природних повітряних, водних і біогеохімічних 

потоків. В залежності від ландшафтно-геохімічних особливостей, рівень їх 

токсичності може зростати (Колесников, 2000, Добровольский, 2002, Минкина, 

2009). Відомо, що ґрунтові мікроскопічні гриби чутливі до змін умов існування, 

зокрема до забруднення ґрунту важкими металами (Беспалова, 2002, Dragutin, 

2007). В техногенно-порушених грунтах знижується чисельність і біомаса 

мікроскопічних грибів, а також формуються стійкі до забруднення мікоценози 
(Марфенина, 2005, Gadd, 2007, Гришко, 2012). Враховуючи, що забруднення 

довкілля є одним з вагомих чинників у формуванні мікробних ценозів 

антропогенно-змінених ґрунтів, актуальним є визначення специфіки впливу 

забруднення на кількісний склад ґрунтових мікроскопічних грибів та біомасу їх 

міцелію і спор, як однієї з ланок процесу продукування та трансформації 

речовини і енергії в екосистемах.  

 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ.  

Матеріалом для досліджень були ґрунти, відібрані біля вантажної 

прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” і санітарно-захисній зоні 

заводу, свіженамитого плесу хвостосховища та рудозбагачувальної фабрики-1 

Північного гірничо-збагачувального комбінату (РЗФ-1, ПівнГЗК, м. Кривий Ріг). 

Контролем слугував чорнозем звичайний (с.м.т. Петрове, Долинський район, 

Кіровоградська обл.). Відбір ґрунтових зразків у техногенно-порушених і 

природних едафотопах виконували за загальноприйнятими методиками на 

глибині 0-10; 10-20 і 20-30 см (Якість…, 2004). Кількість важких металів у ґрунті 

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

на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115 (Україна) (Методические…, 

1989; Якість…, 2007). Для мікробіологічного аналізу ґрунтову суспензію висівали 

на тверді поживні середовища – Чапека, картопляно-глюкозний агар і сусло-

агар. Підрахунок колоній утворюючих одиниць (КУО) здійснювали на 5 

паралельних чашках на сьому добу (Методы…, 1982; Прудникова, 2010). 

Довжину грибного міцелію, кількість та біомасу спор в зразках ґрунту 

досліджуваних ділянок визначали методом прямої мікроскопії з 

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

з діаметром пор 0,8 мкм фірми Сінпор (Чехія) (Методы…, 1991).  
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.  

 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 

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 форм кадмію, 

цинку і плюмбуму від валових у порівнянні з умовним контролем 

підвищувалася до 9,4; 2,1 і 5,9 разів, а купруму і нікелю – до 2,8 і 18,2 разів 

відповідно (табл. 1). 

Встановлене зростання 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 2,9-3,7 рази порівняно з 

чорноземом звичайним, а частка рухомих форм купруму, нікелю, плюмбуму, 

кадмію і цинку зростала лише до 1,4; 5,2; 1,3; 1,7 і 1,2 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 

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. 

Наші дослідження довели, що для мікроміцетів притаманні не тільки 

зміни їх чисельності впродовж року, але і залежність від рівня антропогенного 

навантаження на ґрунт. Так, навесні найбільша кількість ґрунтових 

мікроскопічних грибів спостерігалась у чорноземі звичайному (табл. 2).  

У зразках ґрунту, відібраних в зоні сильного забруднення біля вантажної 

прохідної Криворізького сурикового заводу, найбільша чисельність 

спостерігалась в шарі ґрунту 20-30 см, тоді як в поверхневому шарі (0-10 см) їх 

було на 75% менше. Це можна пояснити тим, що більша кількість промислових 

викидів, зокрема сполук важких металів, аерогенно потрапляє у верхні шари 

ґрунту, тоді як вниз за ґрунтовим профілем їх кількість знижується. Так, на 

даній ділянці вміст рухомих форм цинку, плюмбуму, кадмію, нікелю і купруму 

зростав у 5,5; 18,8; 6,5; 5,7; 9,8 і 66,5 разів відповідно, порівняно з чорноземом 

звичайним.  
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Таблиця 1. Уміст різних за рухомістю форм важких металів у ґрунтах 

(мг/кг ґрунту) 

 

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

важких металів; в знаменнику – відсоток кількості рухомих форм від валу; * тут і надалі 

різниця достовірна відносно чорнозему звичайного, р<0,05. 
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В едафотопах даної ділянки в шарі ґрунту 0-10 см кількість мікроскопічних 

грибів була у 4-5 разів нижчою, а в шарах 10-20 і 20-30 см їх чисельність 

знижувалась у 1,5-2 та у 1,3-1,4 рази, порівняно з зональним ґрунтом. У зразках 

ґрунту санітарно-захисної зони заводу найбільша чисельність мікроміцетів 

відмічена на глибині 0-10 см, тоді як  в шарі ґрунту 20-30 см вона зменшувалася 

у 2 рази. У поверхневому шарі ґрунту санітарно-захисної зони заводу їх 

кількість була у 2,5 рази більшою, ніж біля вантажної прохідної, та у 2 рази 

нижчою, ніж у природному ґрунті, що вказує на менший рівень техногенного 

навантаження, ніж на попередній ділянці. 

 

Таблиця 2. Чисельність мікроміцетів у техноземах в порівнянні з 

чорноземом звичайним, тис. КУО/г сухого ґрунту 

Глибина 

відбору 

проб 

Середовище Чапека Картопляно-

глюкозний агар 

Сусло-агар 

M±m % до 

контролю 

M±m % до 

контролю 

M±m % до 

контролю 

Весна 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 509,3 ± 3,6 – 516,4±26,3 – 426,0±12,7 – 

10-20 см 247,8±15,6 – 399,9±7,0 – 308,1±2,5 – 

20-30 см 223,4±4,3 – 249,4±14,1 – 238,6±9,7 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 108,8±10,1* 22,6 91,9±8,2* 17,8 104,0±6,1* 24,4 

10-20 см 158,2±15,5* 45,5 181,0±14,7* 42,9 149,3±2,7* 48,4 

20-30 см 197,8±19,3* 81,0 191,0±4,4* 76,6 164,8±6,8* 69,1 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 269,4±8,3* 56,0 240,7±9,5* 39,9 260,8±10,5* 61,2 

10-20 см 195,3±8,8* 56,2 188,2±5,2* 38,1 174,1±5,7* 56,5 

20-30 см 132,9±8,3* 59,2 90,4±4,1* 39,4 147,8±7,4* 61,9 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 49,9±5,0* 10,4 52,0±3,2* 10,1 35,3±2,5* 8,3 

10-20 см 95,1±4,9* 27,4 103,0±8,7* 25,8 84,5±5,2* 27,4 

20-30 см 123,9±3,2* 55,5 142,4±7,6* 57,1 123,9±10,7* 52,0 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,83±0,2* 0,4 2,44±0,2* 0,5 1,83±0,2* 0,3 

10-20 см 6,46±0,2* 3,6 6,22±0,4* 2,8 6,22±0,4* 2,8 

20-30 см 8,89±0,8* 5,5 8,89±0,9* 4,3 8,89±0,6* 4,3 

Літо 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 480,9±15,9 – 396,3±6,4 – 382,2±11,6 – 

10-20 см 182,0 ± 10,5 – 221,3±16,9 – 209,0±20,2 – 
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20-30 см 162,4 ± 17,1 – 205,4±16,6 – 109,8±12,1 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 78,1 ± 6,2* 15,3 70,8±8,1* 17,9 77,9±5,9* 23,0 

10-20 см 125,5 ± 6,1* 69,0 171,6±14,3* 81,8 91,7±8,1* 43,9 

20-30 см 141,2 ± 8,1 87,0 180,9±4,4 96,3 102,7±4,0 93,5 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 173,5 ± 10,0* 34,0 191,1±9,2* 48,2 183,6±5,4* 48,0 

10-20 см 132,6 ± 11,8* 72,9 155,6±12,3* 70,3 130,1±14,7* 62,2 

20-30 см 114,3 ± 5,6* 70,4 60,9±4,7* 29,7 99,0±6,2 90,2 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 21,9 ± 2,4* 4,3 29,2±2,9* 7,4 21,9±2,4* 5,7 

10-20 см 34,1 ± 3,6* 18,8 43,2±4,2* 19,5 27,3±2,7* 13,1 

20-30 см 59,6 ± 5,6* 36,7 50,4±4,5* 24,5 41,2±4,5* 37,5 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,24±0,2* 0,2 1,24±0,2* 0,2 1,24±0,2* 0,3 

10-20 см 4,71±0,3* 2,6 4,45±0,3* 2,0 4,45±0,3* 2,1 

20-30 см 5,79±0,4* 3,6 5,99±0,3* 2,9 5,79±0,4* 5,3 

Осінь 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 500,5±7,2 – 450,2±15,2 – 383,3±5,4 – 

10-20 см 238,3±10,7 – 269,4±10,2 – 276,1±6,4 – 

20-30 см 216,3±8,9 – 215,7±8,9 – 180,5±8,2 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 81,4±7,6* 16,3 89,3±7,6* 19,9 89,1±4,9* 21,2 

10-20 см 157,8±10,2* 52,9 179,3±12,5* 66,5 131,5±7,5* 47,6 

20-30 см 171,8±12,0* 75,8 189,3±8,2* 87,8 151,9±4,6* 84,2 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 213,1±11,9* 42,6 231,6±12,1* 51,4 223,3±5,1* 48,3 

10-20 см 172,0±17,7* 57,7 181,3±7.8* 67,3 144,1±5,9* 52,2 

20-30 см 122,0±8,6* 53,8 85,1±6,9* 39,5 101,3±6,7* 56,1 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 42,8±3,8* 8,6 30,5±3,2* 6,8 30,4±2,4* 60,36 

10-20 см 64,6±2,0* 21,7 60,4±3,9* 22,4 52,1±4,6* 28,02 

20-30 см 80,1±4,2* 35,3 90,6±4,2* 42,0 88,5±2,5* 10,65 

Свіженамитий плес хвостосховища ПівнГЗК 

0-10 см 1,44±0,2* 0,3 1,65±0,2* 0,3 1,65±0,2* 0,4 

10-20 см 5,50±0,2* 3,0 5,76±0,3* 2,6 5,76±0,3* 2,8 

20-30 см 6,20±0,3* 3,8 6,61±0,4* 3,2 6,82±0,2* 6,2 

 

У техноземах зони сильного забруднення біля складу готової продукції 

РЗФ-1 ПівнГЗК спостерігалося досить значне зменшення кількості мікроміцетів 
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(до 10 разів) у поверхневих шарах ґрунту, тоді як на глибині 20-30 см вона 

зросла майже вдвічі, порівняно з чорноземом звичайним. Зазначене свідчить 

про значний рівень забруднення ґрунтів промисловими викидами і добре 

узгоджується з підвищенням у 30, 4,3, 3,2, 6,5 і 6,8 разів вмісту рухомих форм 

феруму, цинку, плюмбуму, кадмію і купруму відповідно в порівнянні з 

чорноземом звичайним.  

В едафотопах зони сильного забруднення проммайданчика (свіженамитий 

плес хвостосховища ПівнГЗК) встановлено найсуттєвіше зниження чисельності 

мікроміцетів в усіх шарах ґрунту. 

Так, в шарі ґрунту 0-10 см вона зменшувалася до 330 разів, а в більш 

глибоких шарах – у 25-50 разів (табл. 2). Встановлений факт може мати декілька 

пояснень. По-перше, техноземи хвостосховища утворюються в процесі 

подрібнення майже стерильної рудної породи піднятої з глибини 400-600 м та 

намиву на поверхню хвостосховища. Зрозуміло, що за цей короткий час в 

техноземах лише починається стадія заселення субстрату мікроорганізмами та 

формування мікробоценозу (Білова, 2007).  

По-друге, такі ґрунти мають незначний уміст доступних для 

мікроорганізмів елементів мінерального живлення, проте вміст рухомих форм 

феруму, цинку, плюмбуму, кадмію і купруму був у 310; 3,6; 4,5; 2,1 та 4,4 рази 

більшим, ніж у чорноземі звичайному. 

Отримані дані також певною мірою узгоджуються із результатами 

досліджень чисельності мікроскопічних грибів в едафотопах під впливом 

викидів інших промислових підприємств. Так, М.В. Корнійковою показано, що 

в техноземах Кандалакшського алюмінієвого заводу в зоні сильного 

забруднення чисельність мікроміцетів знижувалася у 5 разів порівняно з 

умовним контролем (Корнейкова, 2006).  

В техноземах Нікопольського феросплавного заводу в зоні сильного 

забруднення кількість мікроміцетів була в 3-5 раз меншою, ніж у чорноземі 

звичайному (Гришко,1989). Дослідженнями О.А.Севрякової доведено, що на 

відвалах Сімбайського мідно-колчеданового кар’єру чисельність мікроміцетів 

знижувалася у 2 рази, порівняно з чорноземом звичайним (Севрякова, 2012).  
За дослідженнями Т.А.Головіної в ґрунтах Челябінського міського бору, 

який знаходиться під постійним впливом викидів підприємства кольорової 

металургії, чисельність мікроміцетів не перевищувала 40 КУО тис/г сухого 

ґрунту (Головина, 2013). 

Влітку з підвищенням температури і зниженням вологості ґрунту 

спостерігалося деяке зниження чисельності мікроскопічних грибів на всіх 

моніторингових ділянках (табл. 2). Так, у чорноземі звичайному спостерігалося 

зниження (до 10%) кількості ґрунтових мікроскопічних грибів порівняно з 

весною. В техноземах зони сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу чисельність мікроміцетів була в 1,3 рази 
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меншою порівняно з весняним періодом, тоді як в едафотопах зон сильного 

забруднення ПівнГЗК– на 20-30%. В ґрунтах санітарно-захисної зони сурикового 

заводу їх кількість зменшувалася на 15%. 

Восени з настанням більш сприятливих погодних умов чисельність 

мікроміцетів підвищувалася на всіх моніторингових ділянках (див. табл. 2). В 

чорноземі звичайному спостерігалося збільшення в 1,2 рази чисельності 

мікроміцетів порівняно з літом, але вона все одно вона була на 10% меншою, 

ніж навесні. В техноземах зони сильного забруднення біля вантажної прохідної 

Криворізького сурикового заводу кількість мікроміцетів була на 10% більшою, 

ніж влітку та у 1,2 рази меншою порівняно з весною.  

В едафотопах санітарно-захисної зони заводу спостерігалося збільшення їх 

чисельності у 1,2 рази порівняно з літом, але вона все одно була у 1,3 рази 

меншою, ніж навесні. В ґрунтах зон сильного забруднення проммайданчиків 

РЗФ-1 та свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК чисельність 

мікроскопічних грибів була на 10-20% більшою порівняно з літом та  у 1,2-1,7 

рази меншою, ніж навесні. 

Визначення кількості ґрунтових мікроскопічних грибів на трьох поживних 

середовищах, показало, що встановлені вище закономірності є загальними, як 

для середовища Чапека, сусло-агару, так і картопляно-глюкозного агару.  

Забруднення ґрунтів важкими металами проявляється у змінах таких 

екологічних характеристик мікоценозів, як довжина й біомаса грибного 

міцелію та кількість і біомаса спор, які можуть характеризувати рівень впливу 

різних чинників на формування популяцій мікроскопічних грибів в едафотопах 

(Евдокимова, 2002; Терехова, 2002; Dighton, 2003).  

Про високий рівень забруднення сполуками важких металів едафотопів 

промислових майданчиків гірничо-збагачувального комбінату та хімічного 

підприємства свідчить зменшення довжини грибного міцелію та його біомаси, 

а також кількості спор та їх біомаси.  

Наші дослідження показали (табл. 3), що найбільша довжина  і біомаса 

грибного міцелію була характерна для чорнозему звичайного, а найменша – 

для зони сильного забруднення на промисловому майданчику РЗФ-1.  

Так, в шарі ґрунту 0-10 см вона знижувалася у 4,2-4,5 рази, а в шарі 10-20 см 

- до 3 разів, порівняно з природним ґрунтом.  В техноземах зони сильного 

забруднення біля вантажної Криворізького сурикового дані показники 

зменшувалися у шарі ґрунту 0-10 см до 2,7 разів, а на глибині 10-20 см на 20-30 

%. Тоді як в ґрунтах санітарно-захисної зони заводу довжина і біомаса грибного 

міцелію була у поверхневому шарі ґрунту 1,2-1,4 рази меншою, ніж у 

зональному ґрунті, тоді як на глибині 10-20 см – на 10%.  

Самою високою кількістю і біомасою спор характеризувався зональний 

ґрунт (табл. 4). Тоді як, в едафотопах промислового майданчика РЗФ-1 їх 

кількість знижувалася у 7,7-20 разів в шарі ґрунту 0-10 см, а в шарі 10-20 см у 4,5-
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7 разів, порівняно з природним ґрунтом. В техноземах  зони сильного 

забруднення біля вантажної Криворізького сурикового заводу в поверхневому 

шарі кількість спор і їх біомаса зменшувалася у 4,2-10,5 рази, а на глибині 10-20 

см у 2,8-4,6 рази, тоді як в едафотопах санітарно-захисної зони заводу дані 

показники були у 1,7 рази меншими, ніж у чорноземі звичайному. 

 

Таблиця 3. Довжина і біомаса грибного міцелію в техноземах порівняно з 

чорноземом звичайним 

Варіант Довжина грибного міцелію (м/г) Біомаса грибного міцелію 

(мг/г) 

M±m % к контролю M±m % к 

контролю 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 158,19±2,41 – 0,32±0,02 – 

10-20 см 128,03±2,18 – 0,26±0,05 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 58,51±0,48* 37,0 0,12±0,002* 37,0 

10-20 см 66,33±0,48* 51,8 0,13±0,002* 51,8 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 127,47±1,25* 80,6 0,26±0,007* 80,6 

10-20 см 114,06±1,7* 89,1 0,23±0,003* 89,1 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 36,9±0,2* 23,3 0,07±0,001* 23,3 

10-20 см 46,88±1,51* 36,6 0,09±0,009* 36,6 

 

Отримані результати узгоджуються з даними літератури. Згідно даних Е.Г. 

Кузнецовой і співавт., в ґрунтах, які знаходяться біля породного відвалу шахти 

“Воркутинська” довжина грибного міцелію знижується у 5 разів, його біомаса – 

у 3 рази, а кількість спор – у 8 разів, порівняно з фоновою ділянкою (Кузнецова, 

2012).  

В едафотопах Кандалакшського алюмінієвого заводу в зоні сильного 

забруднення довжина грибного міцелію була в 1,5 рази, а його біомаса – у 1,4 

рази меншою, ніж на помірно забрудненій ділянці, що показано у роботі 

М.В.Корнійкової (Корнейкова, 2006). 

Таким чином, підсумовуючи усе вище сказане, слід зазначити, що в 

едафотопах зон сильного забруднення (біля вантажної прохідної Криворізького 

сурикового заводу, РЗФ-1, свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК) 

спостерігається підвищення  рухомих форм сполук металів, які відносяться до І 

класу небезпечних елементів – кадмію, цинку і 4 плюмбуму у 9,8; 6,5 і 5,7 разів 

порівняно з чорноземом звичайним.  

 



    Biological Bulletin 

 

ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2014.  №2 

77 

Таблиця 4. Кількість та біомаса спор мікроміцетів в техноземах порівняно 

з чорноземом звичайним 

Варіант Кількість спор (кл/г) Біомаса спор (мг/г) 

M±m % к контролю M±m % к 

контролю 

Чорнозем звичайний 

0-10 см 263,3±1,1 – 0,21±0,008 – 

10-20 см 240,3±3,9 – 0,14±0,006 – 

Біля вантажної прохідної ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 62,6±2,91* 23,8 0,02±0,001* 11,0 

10-20 см 83,1±6,13* 34,6 0,05±0,005* 40,0 

Санітарно-захисна зона ЗАТ “Криворізький суриковий завод” 

0-10 см 167,2±1,87* 63,5 0,12±0,01* 57,4 

10-20 см 145,8±4,52* 60,7 0,08±0,004* 57,8 

РЗФ-1 ПівнГЗК 

0-10 см 33,9±3,12* 12,9 0,01±0,002* 7,4 

10-20 см 52,9±1,04* 22,0 0,02±0,002* 15,6 

  

ВИСНОВКИ  

Показано, що негативний вплив забруднення важкими металами 

техноземів промислових майданчиків Криворізького сурикового заводу і 

Північного гірничо-збагачувального комбінату впродовж весни, літа і осені 

призводить до зниження чисельності мікроміцетів у 4-10 разів. В едафотопах 

свіженамитого плесу хвостосховища ПівнГЗК їх кількість зменшується більш, 

ніж у 100 разів, порівняно з чорноземом звичайним, а зоні слабкого 

забруднення Криворізького сурикового заводу - до 2 разів. У техногенно-

порушених ґрунтах надлишковий вміст сполук важких металів зумовлює 

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

разів, кількості спор у – 4,5-7,7 разів, а їх біомаси - у 10,5-21 раз, порівняно з 

природним ґрунтом.  

У санітарно-захисній зоні Криворізького сурикового заводу довжина і 

біомаса грибного міцелію була у 1,2-1,4 рази, а кількість і біомаса спор у – 1,5-

1,7 рази меншою, ніж у зональному  ґрунті. 

 

Робота була виконана в рамках проекту № 36 «Транслокація важких 

металів і фтору в системі «грунт-рослина» і підвищення стійкості рослин при 

дії абіотичних чинників» цільової комплексної міждисциплінарної програми 

наукових досліджень НАН України з проблем стійкого розвитку, 

раціонального природокористування і збереження довкілля. 
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