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Наведено результати досліжень складу мікробних угрупувань та 

динаміка їх зміни протягом вегетаційного періоу в дерново-
слабопідзолистому грунті, забрудненому важкими металами. 

Ключові слова: важкі метали, ґрунт, мікроорганізми, сапрофітні 
бактерії, мікроскопічні гриби. 

 
Вступ. Відомо, що мікроорганізми чутливо реагують на зміни факторів 

навколишнього середовища. Саме через це багато дослідників відносять їх 
до пріоритетних об’єктів моніторингу наземних систем, у тому числі і 
ґрунту [5, 6]. 

Прийнято порівнювати мікробіологічні показники ґрунтів порушених 
антропогенною дією з показниками фонових територій для виявлення 
негативних тенденцій у стані ґрунтів. 

Потрапляючи у ґрунт, важкі метали, переважно, кумулюються у 
верхньому гумусовому горизонті та зазнають хімічних перетворень, в ході 
яких їх токсичність змінюється в досить широких межах. Найбільшу 
небезпеку являють собою рухомі форми важких металів. Рухомість суттєво 
залежить від виду ґрунту та ґрунтово-екологічних факторів, основними з 
яких є вміст органічної речовини - гумусу, реакція ґрунтового середовища, 
окисно-відновні умови та інші [2]. 

Вплив важких металів на мікробні угрупування проявляється в зміні 
чисельності окремих еколого-трофічних груп. На фоні природних коливань 
мікробіоти чітко простежується вплив важких металів на чисельність 
мікроорганізмів. Високі концентрації токсикантів призводять до зменшення 
кількості мікроорганізмів, їх видової різноманітності та запасів біомаси [3]. 

Різноманітні сполуки важких металів впливають на біоту ґрунту 
неоднаково. Найбільш токсичними, хоча і легкодоступними елементами для 
ґрунтових мікроорганізмів є свинець, кадмій, ртуть, нікель і цинк [1]. 

Постановка завдання. Дерново-підзолисті ґрунти володіють 
найменшою стійкістю до будь-яких забруднень взагалі, і важких металів 
безпосередньо [1]. В зв'язку з цим, велику теоретичну й практичну 
зацікавленість представляє вивчення особливостей мікробоценозу дерново-
підзолистого ґрунту, забрудненого важкими металами.  

Матеріал і методи. Дослідження мікробоценозу дерново-



слабопідзолистого ґрунту проводили на території законсервованого 
Луцького звалища твердих побутових відходів і прилеглих до нього ділянках.  

Попередніми дослідженнями [7] встановлено полікомпонентне 
забруднення ґрунту ділянок рухомими формами важких металів. Так, 
перевищення ГДК відмічено на території звалища для Pb – 4 ГДК, Ni – 1,2, 
Cu – 2,3, Mn – 4 ГДК, на відстані 50м від звалища для Pb – 6 ГДК, Zn – 2, 
Ni– 1,8, Cu – 2,5, Mn – 3 ГДК, на відстані 200 м від звалища для Pb – 3,9 
ГДК, Ni – 1,7, Cu – 2,4, Mn – 2,5 ГДК, на відстані 500 м від звалища для Pb і Mn – 
2 ГДК. 

Проби ґрунту для мікробіологічного аналізу відбирали згідно 
існуючих методик на глибину 0-20см. Висів сапрофітних бактерій 
проводили на середовище поживного агара, грибів - на середовище Сабуро. 
Реакцію мікроорганізмів на забруднення ґрунту важкими металами 
оцінювали за чисельністю і динамікою їх росту протягом вегетаційного періоду.  

За контроль (природний фон) вибрали ділянку з аналогічним ґрунтом, 
незабруднену важкими металами.  

Результати дослідження. Сапрофіти. За результатам досліджень 
(табл. 1), найменша кількість сапрофітних бактерій спостерігалась весною в 
ґрунті на території звалища і на відстані 50м від нього. Чисельність бактерій 
цих ділянок на 87 і 88% нижча у порівнянні з незабрудненим ґрунтом. На 
віддалі 200 і 500 м від звалища кількість мікроорганізмів менша на 79 і 74 % 
від кількості бактерій природного фону. 

Таблиця 1 
Чисельність сапрофітних бактерій у 0-20 см шарі дерново-

слабопідзолистого ґрунту 
Весна (травень) Літо (серпень)  

Ділянка 
досліджень 

мікробні тіла, 
млн./г ґрунту 

(М ± m) 

 
відхилення, % 

мікробні тіла, 
млн./г ґрунту 

(М ± m) 

 
відхилення, % 

Природний фон  3,80 ± 0,17 - 200,12 ± 0,06 - 
Територія звалища 0,50 ± 0,06* -86,84 1,90 ± 0,03* -99,05 

 50 м від звалища 0,43 ± 0,03* -88,68 1,90 ± 0,06* -99,05 
200 м   - // -  0,80 ± 0,06* -78,95 7,22 ± 0,05* -96,39 
500 м   - // -   1,00 ± 0,01* -73,68 9,78 ± 0,01* -95,11 

Примітка. *Р < 0,001. 
 
Подібна картина, зменшення загальної кількості сапрофітних бактерій 

на всіх досліджуваних ділянках у порівнянні з контролем, відмічена і в кінці 
літа. Так, чисельність бактерій на території звалища і на відстані 50м менша 
на 99%, а на відстані 200 і 500м - на 96 і 95% від загального числа сапрофітів 
фонової ділянки.  

Негативна дія важких металів простежується і в зміні динаміки росту 
сапрофітної флори за вегетаційний період (табл. 1). Якщо на природному 



фоні кількість бактерій у мікробних угрупуваннях протягом досліджуваного 
періоду зросла в 53 рази, то на території звалища збільшення 
мікроорганізмів відмічено у 3,8, на відстані 50 м – 4,4, на відстані 200 м – 9 і 
на відстані 500 м - у 9,5 рази. 

Мікроскопічні гриби. Дослідження мікроскопічних грибів показують, 
що їх чисельність на території звалища, весною, менша на 93% від 
загального числа мікроскопічних грибів природного фону, на відстані 50 м 
від звалища - на 90 %, на відстані 200 і 500 м - на 79 % (табл. 2). 

Таблиця 2 
Чисельність мікроскопічних грибів у 0-20 см шарі дерново-

слабопідзолистого ґрунту 
Весна (травень) Літо (серпень)  

Ділянка 
досліджень 

мікробні тіла, 
млн./г ґрунту 

(М ± m) 

відхилен-
ня, % 

мікробні тіла, 
млн./г ґрунту 

(М ± m) 

відхилен-
ня, % 

Природний фон  5,10 ± 0,06 - 0,47 ± 0,01 - 
Територія звалища 0,38 ± 0,01* -92,55 0,10 ± 0,01* -78,72 

 50 м від звалища 0,53 ± 0,01* -89,61 0,27 ± 0,01* -42,55 
200 м   - // -  1,05 ± 0,03* -79,41 0,16 ± 0,01* -65,96 
500 м   - // -   1,05 ± 0,02* -79,41 0,12 ± 0,01* -74,47 

Примітка. *Р < 0,001. 
 
За результатами визначення чисельності мікроскопічних грибів 

наприкінці літа кількість мікробних тіл менша на 79 % на території звалища, 
на відстані 50 м – на 43 %, на відстані 200 м – на 66 % і на відстані 500 м – 
на 74 % від кількості мікробних тіл фону. 

Вивчення динаміки чисельності мікроскопічних грибів за вегетаційний 
період вказує на те, за період із травня до серпня, на природному фоні 
відбулося зменшення мікроскопічних грибів у мікробних угрупованнях у 10 
разів. На території звалища чисельність мікробоцетів зменшилася за 
визначений період у 3,8 раза, на відстані 50 м від звалища – удвічі, на 
відстані 200 м – у 6,5 рази, на відстані 500 м – у 8,5 рази порівняно з 
контролем.  

Таким чином, на найбільш забрудненій рухомими формами важких 
металів ділянці (50 м від звалища) відбулося зменшення грибної мікрофлори 
за вегетаційний період удвічі. Таку стійкість грибної мікрофлори до 
забрудненого ґрунту можна пояснити тим, що еукаріоти менш чутливі до 
забруднення важкими металами, ніж бактерії. Встановлено [4], що стійкість 
мікроскопічних грибів пов’язана з виділенням у процесі їх життєдіяльності 
органічних кислот, які нейтралізують дію металів, утворюючи з ними менш 
токсичні комплекси, ніж вільні іони.  

Отримані дані щодо чисельності і динаміки росту сапрофітних 
бактерій і мікроскопічних грибів підтверджуються дослідженнями 



В.І.Колеснікова з співавторами [4], які встановили, що забруднення дерново-
підзолистого ґрунту важкими металами на рівні одного-двох кларків 
супроводжуються суттєвими змінами біоти: зменшенням загальної кількості 
бактерій, збільшенням вмісту грибів. 

Висновки. Забруднення дерново-слабопідзолистого ґрунту рухомими 
формами важких металів свинцем на рівні Pb – 1,2-6 ГДК, Cu – 1,2-2,7, Ni – 
1,2-1,8, Zn – 2, Mn – 1,5-4 ГДК негативно впливає на його мікробоценоз. 

З посиленням полікомпонентного забруднення ґрунту важкими 
металами відмічено загальне пригнічення мікроорганізмів ґрунту: кількість 
сапрофітних бактерій на території звалища і на відстані 500 м від нього 
менша у 3 - 8 рази весною і в 21 – 105 рази влітку, ґрунтових мікроскопічних 
грибів у 5 - 14 рази весною та в 2 - 5 рази влітку. 

Динаміка росту сапрофітної флори протягом вегетаційного періоду на 
ділянках з полікомпонентним забрудненням ґрунту важкими металами є 
меншою в 7-18 разів у порівнянні з природним фоном.  

Збільшення кількості і концентрації токсикантів викликає суттєві зміни 
у складі мікробоценозу: в мікробних угрупуваннях зростає частка 
мікроскопічних грибів. 
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This paper presents the results of research of microbiological changes in 
grass soddy podzolic sandy soil polluted with heavy metals. 


