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К л ю ч о в і  с л о в а: ґрунтові мікроміцети, ґрунтові водо рос-

ті, крейдяне відслонення

У різних районах Харківської обл. трапляються виходи на 

поверхню крейдяних шарів. Такі відслонення спостеріга-

ються в долинах приток Сіверського Дінця — невеликих 

річок Вовчої, Яр Білий і Яр Караєчний (Вовчанський р-н), 

на високих берегах річок Оскол і Сіверський Донець (Дво-

рі чан сь кий р-н) та в Ізюмському р-ні [8]. Як відомо, фло-

ра крей дяних відслонень є унікальною, специфічною й 

відмінною від флор інших екотопів цієї ж географічної 

зони. Тому можна було б очікувати, що, подібно до специ-

фічності складу вищих рослин, перелік видів ґрунтових 

мікроміцетів і водоростей крейдяних відслонень також бу-

де вирізнятися особливими рисами з огляду на відому 

по в’я заність їхнього складу з типом ґрунту і фітоценозу.

Відомості про мікобіоту крейдяних відслонень, роз-

ташованих на території України, є нечисленними і пе-

реважно стосуються фітотрофних мікроміцетів кальце-

фільних рослинних угруповань [3]. Також бракує інфор-

мації про видовий склад фітоедафону крейдяних ґрун тів. 

Тому метою нашої роботи було визначення струк тури 

мікобіоти та фітоедафону кальцифікованих ґрунтів крей-

дяних відслонень долини р. Вовчої.

Методика досліджень

Було закладено чотири стаціонари на ділянках із трав’я-

нис тими рослинами з проективним покриттям при б-
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лиз но 10—0 %: один стаціонар — під заростями Prunus spinosa L.; два — під на-

садженнями Pyrus communis L.; іще один — під сланню лишайника Colemma 

tenax (Swark) Ach. (проективне покриття становило майже 90 %). Стаціонари 

закладені поблизу селищ Вовчанські Хутори і Мала Вовча, розташованих на 

берегах р. Вовчої в межах Вовчанського р-ну Харківської обл. 

Зразки відбирали з ґрунту на глибині 0—5 та 10—15 см, а на стаціонарах під 

деревними рослинами — також із підстилки, згідно з методиками, прийнятими в 

мікологічній і альгологічній практиці [4, 5]. Для виокремлення мікроміцетів ви-

користовували метод глибинного засіву водної суспензії підстилки і ґрунту в роз-

плавлені живильні середовища Чапека і сусло-агар у чашки Петрі, які витриму-

вали в термостаті за температури 24 ± 1 °С [5]. Видовий склад водоростей визна-

чали методами водних ґрунтових культур, культур зі скельцями обростання та 

культур на агаризованому середовищі Болда [4]. Культури водоростей вирощу-

вали за кімнатної температури та освітлення 2 000 лк протягом 16 год на добу. 

Штами грибів і водоростей, які виросли в чашках Петрі, виділяли у пробірки з 

відповідними живильними середовищами для зберігання та ідентифікації.

Результати досліджень і їх обговорення

З підстилки і ґрунту означених стаціонарів виділено 58 видів (62 внутрішньови-

дових таксони) мікроскопічних грибів, які належали до 4-х родів Zygomycota, 10-ти 

родів Ascomycota й одного роду Basidiomycota. Серед аскоміцетів перше місце за 

кількістю видів посідав рід Penicillium Link — (15), що становило 25 % видового 

складу грибів дослідженої території. Роди Aspergillus Link і Fusarium Link були 

представлені майже однаковим числом — 9 і 8 видів відповідно (рис. 1, А).

Кількісну перевагу роду Penicillium у видових списках мікроміцетів ґрунтів 

різних клімато-географічних зон відзначало чимало авторів [3, 6, 10], причому 

представники цього роду зазвичай характеризувалися достатньо високою часто-

тою трапляння. За результатами нашого дослідження більшість видів роду Pe-

nicillium реєстрували на 1—3-х стаціонарах, і тільки два види були більш поши-

реними: P. glauco-cinerascens Chalabuda знайдено на 5-ти стаціонарах, а P. cf. cit-

Рис. 1. Структура мікобіоти крейдяних відслонень на рівні родів (А): 1 — Absidia, 2 — Mucor, 

3 — Rhizopus, 4 — Aspergillus, 5 — Penicillium, 6 — Fusarium, 7 — Trichoderma, 8 — інші роди; 

структура фітоедафону на рівні відділів (Б): 1 — Cyanophyta, 2 — Eustigmatophyta, 3 — 

Xanthophyta, 4 — Bacillariophyta, 5 — Chlorophyta

Fig. 1. The structure of mycobiota (A) and phytoedaphon (Б) of the studied cretaceous chalk outcrops
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rinum Thom — на 4-х. Для різноманітності ґрунтової мікобіоти досліджених 

крейдяних відслонень характерна відносно висока частка роду Aspergillus (15 % 

від загальної кількості видів). Але попри те, що цей рід потрапив до категорії 

провідних за числом видів, його частка в мікобіоті була незначна, оскільки лише 

A. ustus (Bainier) Thom et Church і A. fumigatus var. albus J.N. Rai, J.P. Tewari et 

S.C. Agarwal виявлені на 5 і 4-х стаціонарах відповідно, а інші 7 видів — на 1—3-х. 

Значною часткою у видовій різноманітності (13 % від загальної кількості видів) 

характеризувався рід Fusarium. Види F. tabacinum (J.F.H. Beyma) W. Gams і Fusarium 

sp. 2 виокремлені з ґрунту трьох стаціонарів, а інші траплялися на 1—2-х. Цей 

результат дещо неочікуваний, оскільки, за даними літератури [6, 9], види Fu sa-

rium у природних біогеоценозах зазвичай тяжіють до трав’яних фітоценозів і до-

статньо освітлених та сухих територій. У дослідженій мікобіоті є незначний 

вміст темнопігментованих мікроміцетів: виділено всього 4 види, які траплялися 

переважно у ґрунтових шарах якогось одного стаціонару.

Серед зигоміцетів провідним виявився рід Mucor Fresen. (5 видів, 7 внут ріш-

ньовидових таксонів), роди Absidia Tiegh. і Rhizopus Ehrenb. налічували по 4 види. 

Зауважимо, що достатньо висока частка в мікобіоті мукоральних мікроміцетів 

(усього близько 27 %), особливо представників швидкорослих цукролітиків 

родів Mucor і Absidia, більшою мірою властива лісовим біогеоценозам [2, 6, 10]. 

До переліку мікроміцетів, найбільш характерних для дослідженої території 

(траплялися на 6—8 стаціонарах), увійшли Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Beni 

et Hesselt, Mucor hiemalis f. corticola (Hagem) Shipper, M. hiemalis f. hiemalis Weh-

mer, Rhizopus japonicus Vuill., Rh. microsporus var. oligosporus (Saito) Schipper et Stal-

pers, Trichoderma atroviride P. Kast. та T. koningii Oudem.

Фітоедафон досліджених стаціонарів представлений 36-ма видами (42-ма внут-

ріш ньовидовими таксонами) водоростей із відділів Cyanophyta (17 видів), Baci lla-

rio phy ta (5), Xanthophyta (3), Chlorophyta (10) та Eustigmatophyta — один вид (рис. 1, 

Б). Майже всі виділені роди водоростей репрезентовані одним видом, за винят-

ком Chlorococcum Menegh., Myrmecia Printz, Nostoc Vaucher ex Bornet et Fla ha ult та 

Oscillatoria Vaucher ex Gomont, видів яких знайдено по два. З роду Pho r mi dium 

Kütz. ex Gomont виокремлено три види. Загалом фітоедафон досліджених ста-

ціонарів характеризувався переважанням водоростей з відділу Cya no phy ta — 50 % 

виділених видів (рис. 1, Б). Широка представленість саме цього відділу у струк-

турі альгофлори характерна для відкритих місцезростань [7], причому така за-

кономірність спостерігалася у нас на рівні стаціонарів. Так, на стаціонарах під 

деревною рослинністю було виявлено 1—4 види Cyanophyta, тоді як на стаціо-

нарах, закладених на відкритих місцезростаннях, їх виокремлювали у 2—2,5 ра- 

за більше. Найхарактернішими для дослідженої території видами (наявність на 

6—8 стаціонарах) виявилися представники Chlorophyta — Chla mydo mo nas sp., 

Chlorococcum scabellum Deason et Bold, Bracteacoccus minor (Chodat) Pet rova, Myr-

mecia biatorellae (Tscherm.-Woess et Plessl) J. B. Petersen, Chlorella sp. 322, а також 

один вид із відділу Bacillariophyta — Pinnularia borealis Ehrenb., тобто це були 

види, які пов’язані з лісовими біогеоценозами різних регіонів [1, 4].
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Серед цікавих знахідок ґрунтових водоростей дослідженої території, на наш 

погляд, слід відзначити такі види: Plectonema terebrans Bornet et Flahault, Pseu do-

phormidium phormidioides (Hansg. ex Forti) Anagnostidis et Komárek, Pho r mi dium lae-

tevirens (Crouan ex Gomont) Anagn. et Komárek та Bumilleria an gus tata (Star mach) 

Matv. et Dogadina. Досі перші три представники зрідка траплялися у позавод-

них ценозах, до того ж Ph. laetevirens знайдений у доломітових відвалах [4, 11]. 

Стосовно B. angustata відзначимо, що цей вид наводився раніше для Хар ків-

сь ко го регіону, але у водному середовищі [11].

Узагальнений розподіл мікроміцетів і водоростей за місцем виявлення в 

окремих шарах ґрунтового профілю представлено на рис. 2. Кількість знайдених 

видів мікроскопічних грибів у різних шарах ґрунту варіювала незначно (різ ниця 

у два види), тоді як у верхньому ґрунтовому шарі водоростей знайдено в 1,3 раза 

більше, ніж у нижньому. Це, напевно, пов’язано з фототрофним типом життєді-

яльності представників альгофлори, а ґрунт на досліджених стаціонарах харак-

теризувався значною щільністю, що знижувало можливість проникнення роз-

чинних поживних елементів та сонячного світла в його глибші шари.

Висновки

Для мікобіоти та фітоедафону крейдяних відслонень дослідженої території 

властиві риси міко- й альгофлори лісових біогеоценозів Харківської обл. Та-

кими рисами є: значна кількість мукоральних мікроміцетів і представників ро-

ду Penicillium на тлі слабої представленості темнопігментованих ґрунтових гри-

бів, а також висока частота трапляння видів відділу Chlorophyta. Особливостями 

мікобіоти та фітоедафону цих кальцифікованих ґрунтів можна вважати пере-

важання видів родів Aspergillus і Fusarium (відповідно 15 і 13 % від загальної їх 

кількості) та водоростей з відділу Cyanophyta (50 %). При цьому більшість пред-

ставників цих таксонів мікроміцетів і водоростей траплялася на одному—чо-

тирьох із восьми досліджених стаціонарів.

Рис. 2. Зміни структури мікобіоти та фітоедафону досліджених крейдяних відслонень за-

лежно від глибини ґрунту. Мікобіота (А): а — Absidia, б — Mucor, в — Rhizopus, г — Aspergillus, 

д — Penicillium, е — Fusarium, є — Trichoderma, і — інші роди; фітоедафон (Б): а — Cyanophyta, 

б — Bacillariophyta, в — Chlorophyta, г — інші відділи 

Fig. 2. Changes of structure of mycobiota (A) and phytoedaphon (B) of the studied cretaceous chalk 

outcrops depending on the soil layer depths
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ПОЧВЕННАЯ МИКОБИОТА И ФИТОЭДАФОН МЕЛОВЫХ

ОБНАЖЕНИЙ ДОЛИНЫ р. ВОЛЧЬЯ (ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Изучены микобиота и фитоэдафон меловых обнажений, расположенных на северо-востоке 

Ха рьковской обл. Показано, что микобиоте и фитоэдафону исследованной территории при-

сущи черты мико- и альгофлоры лесных биогеоценозов. Особенностями микобиоты и фито-

эдафона данных кальцифицированных почв можно считать значительную долю родов Aspergil- 
lus и Fusarium, а также водорослей из отдела Cyanophyta, при невысокой степени распростра-

ненности большинства представителей указанных таксонов на исследованных стационарах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  почвенные микромицеты, почвенные водоросли, меловое обнажение.

О.I. Vinnikova

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

SOIL MYCOBIOTA AND PHYTOEDAPHON OF CRETACEOUS CHALK OUTCROPS

IN THE VOLCHIYA RIVER VALLEY (KHARKIV REGION)

Mycobiota and phytoedaphon of the cretaceous chalk outcrops located in the northeast of Kharkiv 

Region, Ukraine, were studied. Generally, mycobiota and phytoedaphon of the studied area are 

shown to have the traits of myco- and algoflora of forest biocoenoses. The specific features of the 

mycobiota and algoflora of calcificated soils are significant shares of Aspergillus and Fusarium genera 

and Cyanophyta algae to the overall species diversity. However, majority of species of these taxa sho-

wed a scarce distribution on the studied plots.

K e y  w o r d s:  soil micromycetes, soil algae, cretaceous chalk outcrops.


