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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 180 с., 25 табл., 12 рис., 4 дод., 255 джерел. 

ЕВТРОФУВАННІЯ ГРУНТІВ, ЦІАНОБАКТЕРІЇ, "ЦВІТІННЯ" 

ҐРУНТІВ, ЦІАНОТОКСИНИ, НЕТУБЕРКУЛЬОЗНІ МІКОБАКТЕРІЇ, 

НАКОПИЧЕННЯ ЦІАНОТОКСИНІВ, ПИЛОВІ БУРІ. 

Об’єкт дослідження – евтрофовані ґрунти. 

Мета роботи – визначення основних чинників небезпеки процесів 

евтрофування та "цвітіння" ґрунтів, розробка Концептуальних положень 

щодо взаємозв’язку небезпечної дії на здоров’я людини процесів 

евтрофування складових довкілля – водних об’єктів та ґрунтів. 

Методи досліджень – комплекс загальнонаукових методів (аналіз, 

синтез, порівняння, узагальнення), аналіз досвіду світових наукових робіт 

щодо дослідження небезпеки евтрофування ґрунтів. 

Актуальність роботи полягає у необхідності визначення причин 

виникнення еколого–обумовлених захворювань, які можуть бути пов’язані с 

процесами евтрофування та "цвітіння" ґрунтів. 

Дослідження процесів евтрофування та "цвітіння" ґрунтів має еколого–

соціальну спрямованість. У роботі досліджено вплив накопичення 

ціанотоксинів у рослинах та дії пилових бур на здоров’я людини через 

адсорбовані на частинках пилу ціанотоксини та нетуберкульозні 

мікобактерії. 

У роботі розроблено Концептуальні положення щодо взаємозв’язку 

небезпечної дії процесів евтрофування складових довкілля – водних об’єктів 

та ґрунтів; головний акцент приділено синергізму – одночасній дії 

негативних чинників обох евтрофованих складових довкілля (водних об’єктів 

та ґрунтів) та одночасної дії з боку різних шляхів надходження патогенних 

агентів до організму людини при евтрофуванні середовища. 

Результати виконання НДР можуть бути використані Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством охорони 

здоров‘я України, Держжитлокомунгоспом, Міністерством надзвичайних 

ситуацій України, місцевими органами самоврядування. 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6  
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Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів 

вв – волога вага зразку; 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров'я;  

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ЕАА – екзогенний алергійний альвеоліт; 

КУО – колонієутворююча одиниця; 

ЛНТМ – легеневі нетуберкульозні опортуністичні мікобактерії; 

мкг – мікрограм; 

НТМ – нетуберкульозні опортуністичні мікобактерії; 

нг – нанограм; 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція;  

св – суха вага зразку; 

ТЧ10 – тверді частинки розміром менше ніж 10 мкм; 

ТЧ2,5 – тверді частинки розміром менше ніж 2,5 мкм; 

Aal – верхній шар ґрунту, що насичений мікроводоростями; 

AEG – N (2–аміноетил) гліцин; 

АlS – аміотрофічний бічний склероз; 

BCF – коефіцієнт біоакумуляції речовин. (bioconcentration factor) – 

показник, який використовується в екотоксикології для характеристики 

здатності живих організмів концентрувати шкідливі речовини. Він 

виражається відношенням концентрації речовини в організмі до концентрації 

в навколишньому середовищі, л/кг; 

BMAA – нейротоксична амінокислота β–N–метиламіно–L–аланін; 

CAT – каталаза; 

C/N/P – стехіометричне співвідношення вуглецю, азоту, та фосфору; 

DAB – 2,4 – діаміномасляна кислота;  

IgG – імуноглобулін G; 

GPx –глутатіонпероксидаза; 

GSH – глутатіон; 

Kd – коефіцієнти адсорбції; 
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Kf – коефіцієнт Фрейндліха; 

MAC – комплекс нетуберкульозних мікобактерій M. avium, який 

включає M. avium, M. intracellulare; 

МС – мікроцистини (токсини ціанобактерій); MC–LR, МС-RR, MC–YR 

– основні варіанти мікроцистинів; 

mlrA, B, C та D – кластер мікроцистин–генів, які є необхідними для 

деградації мікроцистинів; 

rРНК 16S – один з трьох основних типів rРНК, що формують основу 

рибосом прокаріот; 16S – константи седиментації для цієї молекули (S –

одиниця Сведберга); 

SMB – метод простого масового балансу азоту у ґрунті; 

SOD – супероксиддисмутаза; 

T–RFLP – аналіз поліморфізму довжини кінцевого рестрикційного 

фрагменту (метод швидкого профілювання змішаних популяцій 

гомологічного амплікону); 

TDI – (tolerable daily intake) допустима добова величина надходження 

речовини до організму людини протягом тривалого часу бо всього життя;  

T90 – час зниження вмісту токсинів на 90%; 

18S rRNA, 16S rРНК, rpoB – частини молекули ДНК, які притаманні 

певним видам грамнегативних бактерій; 

µ – мікрон. 
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ВСТУП 

Згідно проекту Закону України про Стратегію сталого розвитку 

України до 2030 р. передбачено: «До 2030 року забезпечити збереження, 

відновлення та збалансоване використання наземних і внутрішніх 

прісноводних екосистем …, істотно скоротити кількість випадків смерті та 

захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин, 

забруднення та отруєння повітря, води й ґрунтів». 

Проблема евтрофування ґрунтів, яка є досить новою для України, 

розглянута у двох основних взаємопов’язаних ракурсах сталого розвитку: 

забезпечення здоров’я людини разом зі збереженням безпечного стану 

довкілля. 

Процеси евтрофування та "цвітіння" тісно пов’язані з функціонуванням 

фототрофного мікробіотного співтовариства ґрунтів, одна з головних ролей у 

якому належить ціанобактеріям. Їм приділена велика увага у даній роботі. 

Комплекс мікробіоти ґрунту включає представників різноманітних 

водоростей та сапротрофних бактерій.  

Водорості, перш за все ціанобактерії – обов’язкові мешканці ґрунтів. 

Водоростевий компонент ґрунтової біоти детально досліджений альгологами. 

Виконані численні дослідження щодо їх видового розмаїття, чисельності, 

біомаси та об’єму продукції у різних типах ґрунту. 

Механізм "цвітіння" водоростей ґрунту залишався до останнього часу 

практично не дослідженим. Одним з перших дослідження евтрофування 

ґрунтів розпочали вчені Іспанії, Нідерландах, США, Китаю, Росії. У той же 

час "цвітіння" водоростей водних об’єктів детально досліджено 

гідробіологами у численних монографіях. При однаковій назві процесу – 

«цвітіння» – й збудники, й наслідки його суттєво відрізняються у різних 

середовищах: водному та ґрунтовому. 

Явище "цвітіння" ґрунту є дуже важливим у природі, тому ґрунтознавці 

виділяють у деяких ґрунтах особливий поверхневий органогенний горизонт 
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потужністю кілька міліметрів – Ааl, якій включає скупчення водоростей з 

домішкою мінеральних частинок. 

"Цвітіння" ґрунтових водоростей вперше було визначено на цілинних 

ґрунтах, але воно виявилося типовим і для орних земель. Але була практично 

відсутня інформація щодо причинно–часових зв'язків цього феномена та 

впливу агротехнологій на нього, тобто умов сільськогосподарської 

експлуатації земель. 

Поступово розвивається усвідомлення, що водорості, розвиток яких 

досягає рівня "цвітіння" ґрунту – не випадкова спільнота видів, а адаптовані 

комплекси водоростей, перш за все ціанобактерій, які за певних умов можуть 

впливати на здоров’я людини.  

На жаль, дослідження ґрунтових водоростей не супроводжувалися 

дослідженням можливого впливу токсинів ціанобактерій та супутніх 

нетуберкульозних опортуністичних мікобактерій (НТМ) на здоров’я людини. 

Спроба досліджень цього напрямку надана у цій роботі. 

Актуальність роботи полягає у необхідності визначення причин 

виникнення екологообумовлених захворювань, які можуть бути пов’язані с 

процесами евтрофування та "цвітіння" ґрунтів. 

Мета роботи – визначення основних чинників небезпеки процесів 

евтрофування та "цвітіння" ґрунтів, розробка Концептуальних положень 

щодо взаємозв’язку небезпечної дії на здоров’я людини процесів 

евтрофування складових довкілля – водних об’єктів та ґрунтів. 

Результати виконання НДР можуть бути використані Міністерством 

захисту довкілля природних ресурсів України, Міністерством охорони 

здоров‘я України, Державним Комітетом України з питань житлово-

комунального господарства, Міністерством надзвичайних ситуацій України. 

У 2020 р. виконаний ІІ–й етап НДР: «Еколого–соціальна небезпека 

процесів евтрофування ґрунтів».  
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1 ЕВТРОФУВАННЯ ҐРУНТІВ 

1.1 Відмінності евтрофування ґрунтів та евтрофування водного 

середовища 

Термін "евтрофування" або "евтрофікація" означає стан надмірного 

збагачення середовища поживними речовинами, внаслідок чого у біосфері 

відбуваються неприродні процеси. Цей термін раніше вживався лише щодо 

водних об'єктів. Ґрунти (особливо антропогенно трансформовані) також 

поповнюються надлишками біогенних речовин, тому за висновками 

дослідників, вони можуть бути визначені як евтрофовані [1].  

Медведєв В.В. пропонує ввести реєстрацію ґрунтів за ступенем 

евтрофування у системний моніторинг, а саме процес евтрофування він 

відносить до різновиду деградації ґрунтів [2]. В якості основних ознак 

евтрофування він пропонує розглядати сухі та вологи накопичення аміачних 

та нітратних сполук у ґрунті, специфічний хімічний склад ґрунтового 

розчину, специфічні види мікроорганізмів. Надприродний надлишок 

поживних речовин ґрунтів насамперед позначається на стані мікрофлори. 

Характерними особливостями мікроорганізмів є прискорене розмноження, 

спрощений життєвий цикл, здатність розповсюджуватися у нових просторах. 

В якості критерія евтрофування автор пропонує прийняти відношення C/N.  

Інші автори під евтрофуванням ґрунтів розуміють накопичення азотних 

сполук, рухомі форми азоту у ґрунті, певний хімічний склад ґрунтових вод, 

специфічні види мікрофлори [3]. 

У країнах ЄС прийняті різні стандарти щодо оцінки евтрофування 

ґрунтів (табл. 1.1). 

Закордонними науковцями виконане порівняльне дослідження процесів 

евтрофування поверхневих вод та ґрунтів, яке базується на стехіометричному 

відношенні C/N/P [5]. При цьому виконане порівняння пропорції Редфілда 

щодо відношення C/N/P (Redfield Ratio) для збалансованого стану біоти з 

пропорцією у ґрунті (на суходолі пропорція Редфілда дорівнює 106C/16N/1P; 
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для поверхневих вод – 106C/13N/1P). Подібно до фітопланктону водного 

середовища, наземні рослини мають певні інтервали співвідношення 

головних біофільних елементів. Визначено, що середня величина 

співвідношення елементів C/N/P у біомаси ґрунту становить 60/7/1. Ця 

величина суттєво відрізняється від відношення Редфілда для водного 

середовища (106/16/1). 

Таблиця 1.1 – Перелік цілей ґрунтового моніторингу та характеристик, 

що визначаються під час моніторингу у країнах ЄС [4] 

Країна 
Мікробіологічні 

показники ґрунту 

Вміст 

важких 

металів 

Сталий розвиток 

вказаний в цілі 

моніторингу 

Вміст 

N, P 

Вплив на 

підземні 

води 

Норвегія 

Ні Так 

Як підстава для 

рентабельної 

політики 

Так Ні 

Велика 

Британія 
Ні Так Ні Так Ні 

Італія Ні Так Ні Так Ні 

Чеська 

Республіка 
Так Так Так Так Ні 

Фінляндія Ні Так Так Ні Ні 

Німеччина Так Ні Ні Ні Так 

Нідерланди Ні Ні Ні Ні Так 

Франція Ні Так Ні Так Ні 

Швеція Ні Так Так Ні Ні 

 

Нижчий показник N/P у спільноті ґрунтових мікроорганізмів може 

відображати більший попит щодо Р (а отже, і нижче співвідношення N/P) у 

ґрунтових ціанобактерій у порівнянні з морськими водоростями. 

Сучасне використання ґрунтів у багатьох частинах світу 

характеризується постійним внесенем хімічних та органічних речовин з 

метою підвищення ефективності виробництва, особливо у регіонах з 

обмеженими площами сільськогосподарських земель. 

Одним з типових місць, де ґрунти постійно збагачуються поживними 

речовинами, є міська та приміська територія, які саме через часте збагачення 
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біогенами являють собою особливий вид екосистем. Джерелом такого 

збагачення ґрунтів переважно є міські відходи. Зокрема, у міській екосистемі 

часто спостерігається надлишок фосфору, чому сприяє низька рухливість 

ґрунту. Збагачення фосфором, зазвичай, відбувається у присутності важких 

металів – Cu, Zn та Pb, адже щодо фосфору вони мають високий 

іммобілізаційний ефект.  

Евтрофування ґрунтів негативно впливає на їх біорізноманіття. В 

умовах накопичення надлишків поживних речовин часто відбувається 

фізична, хімічна та біологічна деградація ґрунтів.  

Серед ґрунтових водоростей, у т.ч. ціанобактерій, які часто стають 

домінантними у ґрунтових екосистемах, відзначені такі види, як Microcoleus 

vaginatus, Microcoleus sp. sp.; Nostoc commune. На пізньосукцесійному етапі 

найчастіше провідним домінантом стає Cylindrospermum licheniforme (Bory) 

Kiitz. з мінорними видами цього ж роду [6]. Тривалість домінування C. 

licheniforme у плівках "цвітіння" визначається його еколого–фізіологічними 

особливостями: здатністю здійснювати процеси азотфіксації та фотосинтезу 

при низьких позитивних температурах; розмножуватися довгими нитками, 

що дозрівають усередині щільних оболонок спор; підтримувати рівноважну 

структуру, для якої притаманним є постійний перерозподіл частки 

вегетативних клітин, спор та гетероцист.  

Евтрофуванню ґрунтів, зокрема, лісових, присвячено дослідження [7], в 

якому проаналізована чутливість лісових ґрунтів Галіції (Іспанія) до 

евтрофування, що зумовлене осадженням сполук азоту з атмосфери. 

Дослідження проводилося з використанням методу простого масового 

балансу (SMB) [8]. Величини осадження з атмосфери були використані для 

розрахунку перевищення критичних навантажень азотом. Виявилося, що 

природні лісові екосистеми Галіції (Іспанія) можуть витримувати 

навантаження азотом при його осадженні у кількості не більше ніж 10 кг 

N га/рік.  
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Перевищення критичних вмістів азоту відбулося у 40% лісових ґрунтів 

Галіції (Іспанія), що свідчить про необхідність контролю викидів азоту для 

запобігання можливого евтрофування ґрунтів. 

Аналіз складу атмосферних опадів показав, що основною сполукою, 

яка призводить до осадження азоту у Галіції (Іспанія), був амоній, який 

надходив від сільськогосподарських та тваринницьких видів діяльності [7]. 

Накопичення азоту, а у подальшому – можливий процес розвитку 

евтрофування ґрунтів – є основним фактором зміни рослинних угруповань, 

але його вплив на більш високі трофічні рівні біоти є недостатньо 

дослідженим. Тому запропоновано нову концептуальну модель [9], яка 

показує як вплив евтрофування ґрунтів досягає вищих трофічних рівнів 

шляхом взаємодії у напрямку рослини–травоїдні. 

Емпірично оцінено чотири основні моделі з використанням 

статистичного моделювання та даних щодо 1064 північноєвропейських 

метеликів, їх рис життя, філогенезу та демографічних тенденцій. 

Для всіх видів метеликів спостерігалися:  

а) позитивна кореляція між дієтичним діапазоном уподобання личинок, 

вмістом азоту в листах рослини – хазяїна та розміром тіла комах;  

б) мультивольтинізм, переваги рослини – хазяїна щодо азоту ґрунту, 

розмірів тіла та діапазону живлення позитивно пов'язані з демографічними 

тенденціями метеликів та молі, як це передбачалося моделлю. Позитивна 

кореляція між вмістом азоту в листах рослин та розміром тіла комах, а також 

мультивольтинізмом та демографічними тенденціями є першими 

різновидами демонстрації цих моделей. 

Емпірично підтверджена позитивна кореляція між вмістом азоту в 

листах рослини та розміром тіла комах. Виходячи з того, що вміст азоту є 

глобальним драйвером, модель передбачає, що у майбутньому однією з 

основних тенденцій, скоріше за все, буде переважання крупніших, 

поліморфних комах, які будуть спеціалізуватися на нітрофільних видах 

рослин та надавати перевагу оліготрофному середовищу [9]. 
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1.2 Види ґрунтових ціанобактерій та їх поширеність у різних 

регіонах та різних типах ґрунтів 

Тема ґрунтових водоростей, у т.ч. ціанобактерій, висвітлювалася в 

Україні вже на початку ХХ століття. У 1927 р. Горовиць–Власова дослідила 

ґрунтові водорості антропогенно трансформованих ґрунтів 

м. Дніпропетровська. У 1950–1960 рр. почалися пошукові роботи з 

дослідження ґрунтових водоростей на території СРСР, у тому числи 

Українського Полісся (Кондратьєва, 1951), лісостепу (Кондратьєва, 

Матвієнко, 1958), у степовий зоні (Зауер, 1956, Кондратьєва 1959), у 

Гірському Криму (Матвієнко, 1956), на Львівщині (Вижиківська, 1953). 

Засновниками ґрунтово–альгологічної радянської школи є Голлєрбах М.М. та 

Штина Е.А. 

На даний час складені комп’ютерні бази даних щодо видового складу 

ґрунтових водоростей, їх розповсюдження у різних фізико–географічних 

зонах України та світу. Розроблена таксономія ґрунтових водоростей на 

молекулярно–генетичній та морфологічній основі [10]. 

У сучасній науковій літературі поширення ґрунтових ціанобактерій 

висвітлене у монографії Л.І. Домрачьової [11].  

На відміну від водних екосистем ґрунт є суттєво гетерогенним 

середовищем з явно вираженими фазами: твердою, рідкою та газоподібною. 

Тому зв'язки між членами спільноти та окремими популяціями, що входять 

до складу окремої популяції та спільноти, можуть бути істотно 

опосередковані та трансформовані порівняно з водними системами. Ґрунт 

являє собою безліч середовищ існування з абсолютно різними умовами та 

різними активно діючими мікроорганізмами. З численних ґрунтових 

мешканців тільки мікроскопічні паразитичні гриби (Fusarium nivalе – 

«снігова пліснява»), а також водорості, у т. ч. ціанобактерії, можуть 

розмножуватися на поверхні ґрунту у кількості, що дозволяє виявити їх 

візуально. 
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Серед речовин у ґрунтових екосистемах виявлені такі класи органічних 

сполук, як цукри та полісахариди, органічні кислоти, амінокислоти, аміди, 

ліпіди, їх похідні, ізопреноїди, вуглеводні, фітогормони, фенольні сполуки, 

вітаміни, токсини. 

Навколо клітин та комплексів водоростей створюється особлива зона 

підвищеної концентрації органічних речовин, що отримала назву 

фікосередовища, фікосфери або альгосфери. Водоростеві екстрацеллюлярні 

продукти вибірково стимулюють ті бактерії, які адаптовані до поглинання 

цих речовин. 

Гази та органічні метаболіти, що виділяються клітинами водоростей, 

утворюють своєрідну "мережу", по якій організми спілкуються побічно, не 

вступаючи один з одним у прямий контакт. 

В альгосфері – своєрідній еконіші навколо клітин водоростей – 

простежується найсприятливіша наступна "ярусна" структура комплексу 

бактерій. 

"Перший ярус" складають грамнегативні бактерії та актиноміцети, 

стійкі до водоростевих антибактеріальних речовин. Вони знімають 

парціальний тиск кисню, дозволяючи функціонувати мікроаерофілам – 

азотфіксаторам, що розташовані на "другому ярусі". "Третій ярус" 

утворюють грампозитивні бактерії–супутники, які чутливі до 

антибактеріальних агентів водоростей. 

Бактеріальна ланка щодо автотрофної відіграє стабілізуючу роль 

шляхом стимуляції росту водоростей та підтримці певного фізіологічного 

стану клітин шляхом інтенсифікації утворення хлорофілу. Водорості 

контролюють розвиток супутніх бактерій через подовження основних фаз 

зростання гетеротрофів, що перешкоджає старінню спільноти. В альгосфері 

формується специфічна структура, в якій центральне ядро складають 

водорості та типові еккрісотрофи (організми, що харчуються виділеннями 

інших організмів). 



16 

 

Серед водоростей є світлолюбиві та тіньовитривалі форми. Класичним 

є приклад симбіозу на поверхні пустельних ґрунтів двох видів ціанобактерій, 

що утворюють загальний пласт – тіньовитривалі Schizothrix atacamensis 

(нижній шар), що виконує роль гніту, який постачає вологу до верхнього 

шару, складеного світлолюбивим Calothrix desertica [11]. 

Відзначено факт поселення трьох видів ціанобактерій – Microcoleus 

lyngbyanus, Calothrix crustacea та Scytonema hofmanii – у базальних клітинах 

зеленої водорості Codium fragile, при якому до ціанобактерій через 

пігментовані шари зеленої водорості доходило лише 5 – 10% світла [11]. 

Водорості, у т. ч. ціанобактерії, можуть довго зберігати фотосинтетичні 

структури у темряві та здатні засвоювати як джерело вуглецю не тільки його 

діоксид, але і вуглець у формі різних органічних сполук.  

Клітини ціанобактерій протягом багатомільйонної еволюції виробили 

стійкість до впливу найнесприятливіших факторів. У боротьбі за життєвий 

простір вони виділяють хімічні сполуки, що пригнічують ріст інших 

водоростей. З еколого–трофічних позицій накопичення надлишкової біомаси 

ціанобактерій при евтрофуванні водойм є наслідком того, що більшість 

ціанобактерій різних таксонів є трофічним тупиком у харчових ланцюгах 

гідробіонтів. У ґрунтових трофічних ланцюгах антагонізм ціанобактерій не 

виражений у такій мірі, але і у цих екосистемах вони формують найбільш 

міцні та тривалі ценози [11]. 

Флористичний склад наземних скупчень водоростей формують 

безгетероцистні та гетероцистні форми ціанобактерій. 

Гетероцистні ціанобактерії здатні до азотфіксації, внаслідок цього вони 

демонструють феномен абсолютного домінування цієї групи водоростей на 

ріллі в умовах дефіциту азоту у ґрунті. Кількість азотфіксуючих 

ціанобактерій сягає мільйонів та десятків мільйонів клітин на 1 см2. 

Гетероцистні форми ціанобактерій володіють специфічною реакцією на 

деякі біогенні елементи. Зокрема, застосування фосфорних добрив 

призводить до дуже швидкого зростання щільності популяцій: з 250 тис. 
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клітин у нездобреному ґрунті до 780 тис./см2 при внесенні фосфорних добрив 

у кількості 120 кг/га, тобто у три рази [11].  

У той же час наявність мінерального азоту у ґрунті, особливо його 

кумулятивний ефект при тривалому внесенні високих доз (понад 120 кг/га), 

стає причиною повного зникнення цієї групи водоростей з наземних СВ. 

При тривалому внесенні у ґрунт мінерального азоту у підвищеній дозі 

близько 80% біомаси водоростей складали зелені водорості, при повній 

відсутності ціанобактерій у період спостереження. Внесок діатомових 

водоростей у формування біомаси змінюється незначним чином. 

Внесення гною призводить до зростання біомаси водоростей більш, ніж 

у два рази у порівнянні з неудобреним ґрунтом, тоді як біомаса ціанобактерій 

зростає майже у п'ять разів, а при сумісному внесенні гною та торфу сумарна 

біомаса водоростей зростала у 4,5 рази (1,114 мг/см2 проти 0,246 мг/см2 

порівняно з контролем), у той час як структура популяцій за біомасою майже 

не змінилася [11]. 

Внесення азоту у ґрунт призводить до зростання біомаси водоростей у 

два рази при дозі 60 кг N/га та у чотири – при дозі 120 кг N/га. Різко зростає 

вплив біомаси нитчастих зелених водоростей у структурі скупчень 

водоростей: 38,4 (контроль) – 66,4% (60 кг N/га) – 81,7% (120 кг N/га) [11]. 

Існує певна ємність середовища щодо нарощування біомаси. У 

переважній більшості максимальна щільність біомаси водоростей не 

перевищувала 2 мг/см2. При перевищенні цього показника створюються 

несприятливі умови для клітин нижніх ярусів у багатошарових наземних СВ, 

що сприяє їх відмиранню. 

При тривалому збільшенні вмісту дози азоту від 60 до 180 кг/га 

розвиваються скупчення водоростей з неприродними структурними 

характеристиками (табл. 1.2, 1.3). 
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Таблиця 1.2 – Структура спільнот наземних водоростей при збільшення 

доз азоту в умовах 11–річного стаціонару [11] 

Варіант 
Загальний 

азот,% 

Водорості 

одноклітинні 

зелені 

нитчасті 

зелені 
діатомові 

ціанобактерії 

безгетероцистні гетероцистні 

N0 0,125 18,8 14,8 3,7 56,5 6,2 

N60 0,127 32,2 35,2 4,2 24,7 3,7 

N120 0,129 28,9 62,4 2,0 6,7 0 

N180 0,131 18,8 78,8 2,4 0 0 

 Таблиця 1.3 – Вплив азоту на структуру популяції водоростей у 

поверхневих плівках при разовому внесенні,% [11] 

Вміст азоту 
Водорості 

зелені діатомові ціанобактерії 

N0 44,9 3,1 52.0 

N50 65,7 7,6 26,7 

N100 64,8 7,9 27,3 

N150 78,8 8,8 12.4 

N200 81,6 6,5 3,9 

N250 84,0 16,0 0 

 

Унаслідок конкурентних взаємин, що підсилюються при додатковому 

збагаченні ґрунту мінеральними елементами, виникає континуум спільнот 

наземних водоростей, на одному кінці якого – спільноти, які повністю 

насичені видами, що є характерними для даного ґрунту у природних умовах 

(повна реалізація видового пулу). У них відбуваються жорсткі взаємодії 

видів. З протилежного боку континууму – нестабільні, антропогенні 

спільноти, які не насичені широким спектром видів; такі спільноти 

контролюються не біотичними факторами, а зміною зовнішніх умов, перш за 

все рівнем додаткових біогенних елементів. 

У монографії [11] наведені результати модельного досліду з 

надлишкового додавання азоту у ґрунти. Встановлено, що розвиток 

спільноти водоростей залежить від впливу зовнішніх умов, насамперед, від 

вмісту додаткового вмісту біогенних елементів (табл. 1.4).  
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Таблиця 1.4 – Опис стадій деградації ґрунтової спільноти внаслідок 

штучного евтрофування ґрунту [11] 

Повноцінна 

спільнота 

Підвищено 

домінування зелених 

водоростей 

Зникнення 

азотфікса-

торів 

Повне 

зникнення 

ціанобактерій 

Деградована, 

вкрай 

неповноцінна 

спільнота 

Стан 1 Стан 2 Стан 3 Стан 4 Стан 5 

 

Стан 1. Спільноти водоростей, що розвиваються на ґрунтах зі 

збалансованим вмістом біогенних елементів, без внесення агрохімікатів 

(материнські спільноти цілинних та перелогових земель). Наземні плівки 

складаються з 20 – 30 видів. Спостерігається класичний хід сезонної сукцесії 

з відродженням та змінами домінування угруповань водоростей. 

Стан 2 та 3. Розвиток спільнот з наростаючим ступенем 

неповночлінності (при тривалому внесенні мінеральних добрив у дозах, що 

не перевищують 120 кг N/га). 

Стан 4. Спільнота водоростей, що втратила ціанобактеріальну 

компоненту (при внесення азотних добрив у дозах 180 кг N/га та вище). 

Стан 5. Флористично неповночленна спільнота. Накопичуються 

токсичні властивості ґрунту через внесення високих доз азоту у монотонному 

режимі. Крайнє збіднення видового складу комплексу водоростей, його 

монофікація. 

Подібний розподіл видів водоростей є результатом конкуренції 

(конкурентне витіснення видів з наземних спільнот: стани 2 – 4), або 

екотопічний відбір у вкрай жорстких умовах (стан 5). Зникнення ґрунтових 

ціанобактерій розглядається як показник евтрофування ґрунту. 

Таким чином, для спільнот водоростей справедливим є положення 

загальної фітоценологіі: у міру віддалення від області максимальної 

флористичної насиченості до крайніх умов зростання відбувається зниження 

числа видів у фітоценозі. Воно найбільш виражено у тих місцях, де може 

зростати лише певне число видів через дію екотопічно–ценотичного відбору, 
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тобто там, де деякі види здатні не лише виживати, але й абсолютно 

домінувати, що обмежує можливість зростання інших видів. 

Хімізація землеробства веде до "бактерізації" ґрунтів та зниження 

значення грибів у ґрунтово–біологічних процесах [11]. Добрива надають 

позитивний влив на життєдіяльність мікроорганізмів ґрунту при 

застосовувані у відносно малих дозах та короткочасно. Тривале 

використання мінеральних добрив, особливо у високих дозах, веде до 

помітного зменшення різноманіття ґрунтової мікрофлори. При використанні 

мінеральних добрив збільшуються коефіцієнт флуктуації окремих груп 

мікроорганізмів та діапазон коливань спільноти мікроорганізмів у цілому, що 

веде до зниження стійкості спільноти.  
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2 "ЦВІТІННЯ" ВОДОРОСТЕЙ НА ТВЕРДИХ СУБСТРАТАХ 

2.1 Природність "цвітіння" водоростей на твердих субстратах 

Найяскравіше роль ціанобактерій не лише як продуцентів органічної 

речовини та азоту, але і як ценозоутворювачів, виявляється у "квітучих" 

ґрунтах. Здатність ціанобактерій за певних умов до стрімкого розмноження 

на поверхні та у верхньому шарі ґрунтів відома давно [12]. "Цвітіння" ґрунтів 

досліджено із середини ХХ – го століття багатьма науковцями [11]. 

Найбільший внесок у дослідження ґрунтових водоростей зробили 

М. Голлербах, Е. Штина, Л. Домрачьова, В. Нікорич, Є. Мальцев, 

В. Медведєв, І. Костіков, П. Романенко та ін. 

А. Ріхтер та К. Орлова ще 1928 р. описали випадок, як в околицях 

м. Саратов після тривалих дощів поверхня обробленого ґрунту на десятки 

десятин перетворилася на кірку, суцільно вкриту кульками Botridium з 

характерним хрустом під ногами [11]. Ці ж автори дійшли висновку, що на 

південному сході Росії плівки ціанобактерій є необхідним компонентом 

ґрунтово–рослинного покриву. 

"Цвітуть" не лише поверхневі води та ґрунти, а також сніг та лід. У 

цих, здавалося б, вкрай несприятливих умовах можуть жити багато 

водоростей, причому вони розмножуються тут настільки інтенсивно, що 

своєю масою виразно забарвлюють поверхню снігу або льоду. Найбільшу 

популярність з давніх пір отримало явище так званого "червоного снігу". 

"Червоний сніг" зустрічається у багатьох місцях земної кулі, переважно 

у високогірних областях. У залежності від ступеня розвитку водоростей, які 

викликають це забарвлення, інтенсивність червоного кольору снігу може 

змінюватися від блідо–рожевого до кров’яно–червоного та темно–

малинового.  

Головним організмом, що викликає забарвлення снігу, є один з видів 

хламідомонад – хламідомонада сніжна (Chlamydomonas nivalis). 
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Відомо багато інших прикладів, коли водорості викликають "цвітіння" 

снігу. Забарвлення снігу при цьому може бути зеленим, жовтим, блакитним, 

бурим та навіть чорним – залежно від переважання у ньому тих чи інших 

видів снігових водоростей та інших організмів. На Кавказі у зафарбованому 

снігу було виявлено 55 видів водоростей, з яких 18 видів відносилися до 

зелених, 10 – до синьозелених, 26 – до діатомових, а 1 вид – навіть до 

багрянок. Частіше зустрічається зелене "цвітіння" снігу, що викликається 

різними видами зелених водоростей. Зокрема, в Йеллоустонському парку 

США основним організмом зеленого снігу була також хламідомонада, але 

позбавлена червоного пігменту (гематохрому). У Карському морі 

спостерігали зелений сніг, що було зумовлено розвитком нитчастої водорості 

рафідонеми (Khaphidonema nivale). Нерідко таке забарвлення утворюють і 

десмідиєві водорості. Коричневе забарвлення снігу викликають зазвичай 

діатомові водорості, але у Гренландії відомий випадок, коли забарвлення 

снігу було обумовлене масовим розвитком десмідієвої водорості анцілонеми 

(Ancylonema nordenskioldii). В цілому виявлено понад 100 видів "снігових" 

водоростей [13]. 

Наземні водорості відіграють важливу роль у ґрунтах: прокладають 

шлях для вищих рослин, слугують у ролі дезінтегратора гірської породи та 

виробника гумусу [11], особливо синьозелені водорості (ціанобактерії). Ще 

минулого століття описанні чотири типи обростань, що послідовно змінюють 

один одного при колонізації субстрату: 

а) та простішим типом обростань є студениста маса, що приклеюється 

до субстрату (Gloeocapsa, Nostoc, Oscillatoria, Lyngbya, Phormidium). Така 

маса неоднаково аерується за товщиною, це веде до часткового відмирання 

внутрішніх шарів.  

б) при зростанні у вигляді повсті у вологих місцях спільнота, що 

складається з скупчень Tolypothrix, Hapalosiphon, утримує повітря між 

нитками цих водоростей; 
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в) при достатній вологості повітря «повстяне» зростання змінюється 

зростанням пучками: з повсті піднімаються пучки ниток, які поглинають 

вологу з повітря. Залежно від зовнішніх умов деякі водорості (Tolypothrix, 

Scytonema, Stigonema та ін.) зростають то у вигляді повсті, то пучками. Коли 

пучки розташовані близько один до одного, поверхня скупчення стає 

оксамитовою; 

г) при шаруватому зростанні пучки розташовуються шарами один над 

одним, причому кожен шар злегка видається над нижнім. Таке зростання 

зустрічається на вертикальній поверхні, де окремі пучки можуть затінювати 

один одного.  

Глікокалікс (слиз, що виділяється ціанобактеріями) може розглядатися 

як іммобілізована вода у матриці полімеру з дуже високою механічною 

щільністю спільноти, що відповідає приблизно 1–2% агарізованому 

середовищу. Екзополімери у подібних спільнотах утримують організми 

усередині локального простору та забезпечують макростабільність щодо 

фізичних факторів (вимивання), а також макроструктуру спільноти з 

оптимальними дифузними відстанями, створюють транспортні простори для 

проникнення поживних речовин, зв'язують поживні речовини, обмежують 

проникнення шкідливих факторів як хімічної природи, так і дрібних хижаків 

– найпростіших. Тобто, співтовариство ціанобактерій через утворення 

екзополімерів створює покриття за типом тканини. 

Базову структуру наземних спільнот водоростей формують від 5 до 27 

популяцій водоростей, у т.ч. ціанобактерій. Внаслідок підвищення трофності 

та сапробності видове різноманіття комплексів водоростей може зростати до 

65 видів. До збільшення флористичного багатства при бідному мінеральному 

субстраті (піски) може призводити постійне зволоження: понад 40 видів 

виявлено на одній зі стадій сукцесії при заростанні незадернованого піску 

[11]. 

Сучасні дослідження свідчать, що процеси "цвітіння" у водному 

середовищі та на твердих субстратах мають спільні риси: велика 
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концентрація клітин в одиниці об’єму; зміна забарвлення субстрату; зміна 

домінуючих угруповань протягом сезону та ін. [6]. Розвитку водоростей у 

ґрунтах та інших твердих субстратах сприяють два чинника: наявність світла 

та певний вміст сполук азоту. Але чинники та наслідки цих процесів у 

водному середовищі та ґрунтах суттєво відрізняються.  

Явище "цвітіння", яке вперше було відзначено у цілинних ґрунтах, 

виявилося типовим та на орних землях. Найбільш повне узагальнення 

матеріалів щодо історії дослідження цього процесу у ґрунтах, механізмів 

формування альго–бактеріальних асоціацій у ґрунтових екосистемах та ролі 

"цвітіння" в екології ґрунтів наведено у монографії [11]. У цій роботі 

викладені також результати агроекологічних досліджень, виконаних автором 

у польових умовах (у режимі поточних та стаціонарних дослідів) з метою 

дослідження особливостей розвитку та функціонування спільнот 

мікроорганізмів «квітучих» ґрунтів. Встановлено, що структура альго–

бактеріальної асоціації характеризується складною динамікою у часі, що 

пов’язано як з фізіологічним станом водоростей та фазою росту, так і зі 

зміною сезонів, етапів сукцесій. Альгобактеріальні асоціації як складові 

мікробіоценозу структурно й функціонально відповідають особливостям 

ґрунтових та мікрокліматичних умов, типу фітоценозу й, відповідно, 

змінюються у просторі. Принципова відмінність спільнот водоростей від 

інших комплексів мікроорганізмів полягає у залежності від якості та 

кількості світла, що визначає чітко обмежені екологічні ніші. Автором 

відзначено, що архітектоніка "цвітіння" ґрунту характеризується наявністю 

тісних, класичних типів відносин водоростей з гетеротрофними партнерами 

на рівні фізичних, трофічних та алелопатичних контактів, багато у чому 

схожих з фітоценотичними [11].  

Інтенсивність, видовий склад та тривалість "цвітіння" визначаються 

внутрішньоґрунтовим пулом водоростей, реалізація якого залежить від 

кліматичних, ґрунтових умов та системи агроприйомів при обробці тієї чи 

іншої культури. Особлива увага приділена ролі ґрунтових ціанобактерій у 
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пригніченні розвитку фітопатогенних грибів та становленні супресивності 

ґрунту до збудників мікозів лісових та сільськогосподарських культур. На 

основі виконаних досліджень автором запропонований експресний метод 

діагностики стану та родючості ґрунтів за інтенсивністю їх "цвітіння".  

Особливий інтерес викликають дослідження автора щодо наземного 

розвитку ціанобактерій при «цвітінні» ґрунтів тому, що при значному вітрі 

ціанобактерії можуть надходити з частинками ґрунту до атмосферного 

повітря, далі – до організму людини та викликати екологообумовлене 

захворювання.  

Встановлено, що для виникнення "цвітіння" необхідним є просування 

критичної маси клітин з підповерхневих шарів ґрунту. В ціанобактеріальних 

популяціях можуть домінувати окремі види або багато різних видів, деякі з 

яких можуть бути токсичними.  

У роботі [11] підкреслена особлива роль ціанобактерій у «цвітінні» 

земель з найвищим біотичним потенціалом серед ґрунтових водоростей, що 

пов’язано з мінімальними об’ємами клітин, максимальною питомою 

поверхнею та часом генерації до кількох годин. Важливе значення має також 

стійкість багатьох видів ціанобактерій до екстремальних умов середовища та 

їх резистентність до несприятливих речовин [14]. Не випадково у хімічно 

забруднених ґрунтах спостерігається феномен ціанофітізаціі комплексів 

мікроорганізмів [6].  

Екологічні зв’язки водоростей у наземних біоценозах детально 

розглянуті у роботі [15]. Автором узагальнені дані щодо взаємодії 

водоростей, у т. ч. ціанобактерій, з вищими рослинами, гетеротрофними 

мікроорганізмами, а також з тваринами, які мешкають у ґрунтах. 

Проаналізовано відомості щодо ролі водоростей в утворенні ґрунтових 

біоценозів через продукування органічної речовини та фіксації азоту. 

Підкреслено, що для альгосфери є характерною не лише взаємодія асоціантів, 

але їх взаємна регуляція та "ярусна" структура гетеротрофної ланки. 

Зазначено, що у багатьох випадках ціанобактерії утворюють мікроскопічні 
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колонії або потужні скоринки, де нитки водоростей переплітаються з 

частинками ґрунту та створюють особливий шар, який отримав у 

ґрунтознавстві назву "горизонт Аа1". 

Серед ціанобактерій, які часто стають домінантними у ґрунтових 

екосистемах, відзначені такі види як Microcoleus vaginatus, Microcoleus sp. 

sp.; Nostoc commune. На пізньосукцесійному етапі найчастіше провідним 

домінантом стає Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kiitz. з мінорними 

видами цього ж роду [6]. Тривалість домінування C. licheniforme у плівках 

"цвітіння" визначається його еколого–фізіологічними особливостями: 

здатністю здійснювати процеси азотфіксації та фотосинтезу при низьких 

позитивних температурах; розмножуватися довгими нитками, що дозрівають 

усередині щільних оболонок спор; підтримувати рівноважну структуру, для 

якої є притаманним постійний перерозподіл частки вегетативних клітин, спор 

та гетероцист.  

"Цвітіння" ґрунтів, яке пов’язано з масовим розвитком ціанобактерій, 

довго розглядалося виключно як природне позитивне явище, що сприяє 

підвищенню родючості ґрунтів. Але, по мірі дослідження токсинів, які 

можуть продукувати ціанобактерії, було доведено, що "цвітіння" ґрунтів 

може мати й негативні наслідки [16]. Встановлено, що мікроцистини – 

найбільш поширені та досліджені токсини ціанобактерій – можуть негативно 

впливати на проростання, ріст та розвиток рослин та мікрофлору ризосфери, 

що може призводити до суттєвих втрат врожаю. Фітотоксичність 

ціанотоксинів пов’язана з пригніченням активності фосфатаз, генеруванням 

реактивного кисню, генетичними порушеннями та транслокацією 

фітогормонів усередині рослин. Відомо також, що мікроцистини можуть 

проходити через бар’єр кореневої мембрани, переміщуватися усередині 

рослинних тканин та накопичуватися у різних органах, а також викликати 

зниження біологічної активності ґрунтів та їх родючості.  

Біодоступність мікроцистинів для рослин та період їх напіввиведення з 

ґрунтів залежать від специфіки конкретного мікроцистину та виду рослин, 
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процесів хімічної та біологічної деградації, фізико – хімічних властивостей 

ґрунтів та кліматичних умов місцевості.  

Мікроцистини можуть бути небезпечними для здоров’я людей, робота 

яких передбачає тривалий контакт з ґрунтами та пилом, що утворюється у 

виробничому процесі. 

При досліджені "квітучих" ґрунтів різних зон м. Кіров (селітебних, 

промислових, транспортних та рекреаційних) встановлено, що ціанобактерії є 

абсолютними домінантами у поверхневих альго–ціанобактеріальних 

комплексах. Їх чисельність у структурі популяцій водоростей «квітучих» 

ґрунтів м. Кірова коливається від 87,8% до 98,3%. Відзначено, що ступінь 

участі у формуванні консорціуму їх безгетероцистних та гетероцистних форм 

різниться. Безгетероцистні ціанобактерії домінують у всіх зонах міста, крім 

промислової, зі ступенем участі від 60% до 100% у структурі популяцій 

ціанобактерій. У той же час, у промисловій зоні на урбаноземі (субстраті, 

який періодично оновлюється у районі ТЕЦ) домінування гетероцистних 

азотфіксуючих ціанобактерій у біоплівках досягає 76%. До числа 

домінуючих видів ціанобактерій віднесені: Leptolyngbya foveolarum, 

Microcoleus vaginatus, Phormidium autumnale, Ph. boryanum, Ph formosum, 

Nostoc punctiforme, Cylindrospermum licheniforme, C. michailovskoense. 

Толерантність до антропогенного та техногенного навантаження виявлено у 

Phormidium autumnale, Ph. boryanum, Microcoleus vaginatus, Nostoc 

punctiforme та N. paludosum. Автори відзначають, що ціанофітізація спільнот 

мікроводоростей є характерною особливістю міських ґрунтів [6].  

Крім наслідків взаємодії НТМ та ціанобактерій, яка відбувається у 

"квітучих" ґрунтах та може сприяти надходженню токсинів ціанобактерій та 

умовно–патогенних мікобактерій з пилом у організм людини, певну 

небезпеку можуть викликати тумани навколо міських фонтанів, оскільки 

вони можуть містити патогенні агенти, у т. ч. НТМ та ціанотоксини [17]. Як 

відомо, основне санітарне призначення фонтанів полягає в очищенні повітря 

від пилу: осідаючих аерозолів автотранспортного, промислового, ерозійного 
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та вторинного походження. У зв’язку з тим, що проточне водопостачання 

фонтанів практично не проводиться (так як необхідні доступні природні 

джерела питних вод), то їх робота здійснюється у режимі рециркуляції. у 

країнах ЄС, США, Японії та низки інших держав вода систем оборотного 

водопостачання обов’язково знезаражуються, в Україні вирішення вказаної 

проблеми носить рекомендаційний характер та, у більшості випадків, 

знезаражування не здійснюється. Результати мікробіологічних досліджень, 

що були виконані у м. Харкові, свідчать, що у водах фонтанів акумулюються 

практично всі види мікроорганізмів, які мешкають у міських поселеннях, у 

тому числі умовно–патогенні мікобактерії та токсикогенні ціанобактерії [17]. 

Постійним джерелом надходження мікроорганізмів у води фонтанів є також 

частинки пилу, що осідають на міських територіях (у тому числі на ділянках 

вкрай несприятливих у санітарно – епідеміологічному плані), але які під дією 

вітру повертаються у завислий стан. Мікроорганізми надходять у воду 

фонтанів також з частинками ґрунту, які здіймаються вітром у приземні шари 

повітря. В чашах фонтанів представники мікрофлори, включаючи НТМ та 

ціанобактерії, здатні інтенсивно розвиватися, чому сприяють високі 

середньодобові температури та наявність органічних речовин.  

Основна небезпека для людей виникає, коли мікроорганізми 

відокремлюються від твердих частинок та захоплюються струменями води, 

які формують насоси, створюють штучні тумани − хмари найдрібніших 

крапельок води, що містять різноманітні бактерії, у тому числі патогенні та 

токсикогенні. Крапельки туманів, на відміну від твердих частинок, мають 

відносно великі розміри − від 100 мкм та більше, але безперешкодно 

проникають у дихальні шляхи, що може призводити до інфікування 

населення повітряно–крапельним шляхом. Автори роботи [17] підкреслюють 

особливу небезпеку щодо зараження людей полірезистентними 

мікобактеріями, які присутні у водах фонтанів, та пропонують критерії 

оцінки епідеміологічної небезпеки цих споруд та технології знезаражування 

води, що використовується у системі їх циркуляційного водопостачання. 



29 

 

Згідно до сучасних уявлень щодо взаємодії мікроорганізмів у 

мікробіоценозах, симбіотичні взаємовідносини є переважаючими [18]–[21]. 

Узагальнюючи наявні відомості щодо зв’язків ціанобактерій з 

гетеротрофними мікроорганізмами, автори статті [22] підкреслюють, що 

симбіоз ціанобактерій є основою їх існування у природних умовах. 

Лабораторні дослідження свідчать про те, що антагонізм між 

ціанобактеріями та іншими представниками біоценозу (консортами) виникає, 

як правило, лише за несприятливих умов культивування водоростей: 

виснаження або закислення середовища, накопичення продуктів метаболізму, 

зміні температурного режиму та ін. [23].  

Зростання багатьох ціанобактерій навіть уповільнюється в аксенічних 

культурах. Наприклад, для ціанобактерії Microcoleus chthonoplastes показано, 

що її зростання у чистій культурі супроводжується морфологічними змінами 

клітин, деградацією та загибеллю [24]. За наявністю бактеріальних 

супутників ціанобактерія зберігає звичайну морфологію та стабільне 

зростання.  

Автори низки публікацій [14], [15], [26], [27] вказують на те, що у 

поверхневих водах та ґрунтах продукування токсинів ціанобактеріями 

зростає під впливом антропогенного забруднення середовища важкими 

металами, алкілфенолами та іншими речовинами. Особливо яскраво це 

виявляється при «цвітінні зміни умов існування (світло, температура, рН 

середовища, вміст сполук фосфору та ін.).» забруднених земель значних 

територій. Склад ціанотоксинів окремого штаму є зазвичай постійним, але 

співвідношення їх може змінюватися з часом або після. 

Перелік видів ціанобактерій у різних типах ґрунтів за даними [11] 

наведений у табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Поширення видів ціанобактерій у ґрунтах під час 

"цвітіння" різних типів ґрунту [11] 

Тип ґрунту Число видів 

ціанобактерій 

Вміст 

ціанобактерій 

у плівках 

"цвітіння",% 

Види, які переважають 

у 

ґрунті 

у плівках 

"цвітіння" 

1 2 3 4 5 

Тундровий 164 27 16,5 Nostoc punctiforme, N. 

muscorum, Stigonema 

ocellatum, S. minutum 

Торф 14 7 50,0 Stigonema ocellatum, 

Tetmemoris brebissonii 

Торфово – 

болотяний 

51 17 33,3 Chlorhormidium nitens, 

Bumilleria klebsiana, 

Heterotrix bristoliana 

Дерново – 

підзолистий 

38 9 23,7 Chlamydomonas sp., 

Navicula mutica, Hantzschia 

amphyoxis 

Дерново – 

підзолистий 

30 12 40,0 Chlorhormidium flaccidum, 

Chlorella vulgaris, 

Chlorococcum sp. 

Дерново – 

підзолистий 

28 11 39,3 Nostoc punctiforme, 

Cylindrospermum 

licheniforme, Phormidium 

autumnale, Plectonema 

edaphicum 

Дерново – 

підзолистий 

138 65 47,1 Pseudoanabaena catenata, 

Oscillatoria brevis, O. tenuis, 

Phormidium autumnale, Ph. 

foveolarum, 

Супіщаний 

дерновий 

33 18 54,5 Nostoc sphaeroides, Ph. 

autumnale, Ph. tenue, 

Ph.uncinatum 

Дерновий 

карбонатний 

94 18 19,1 Microcoleus vaginatus, N. 

commune, Ph. foveolarum, 

Ph. corium, Plectonema 

edaphica 
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Закінчення табл. 2.1 

1 2 3 4 5 

Супіщаний 

шаруватий 

дерновий 

206 22 10,7 N. spharoides, Ph. Autu-

mnale, Ph. ambigum, Ph. 

corium, Lyngbya marte-

nsiana, Microcoleus 

vaginatus 

Супіщаний 

шаруватий 

153 44 28,8 Chlorhormidium muco-sum, 

N. microscopicum, 

Oscillatoria angustissima 

Лучний 

чорноземний 

59 10 16,9 Phormidium tenue, Ph. 

corium, Oscillatoria formosa 

Лучний 

солончак 

76 14 18,4 Microcoleus tenerrima, 

Symploca muscorum, 

Microchaeta tenera, 

Scytonema ocellatum 

Темно – 

каштановий 

76 10 13,1 Scytonema ocellarum, 

Nicrocoleus vaginatus, 

Pinnularia borealis 

Солонець 

степний 

51 10 19,6 N. commune, Scytonema 

ocellatum, Ph. Autumn-ale, 

Ph. Foveolarum 

Сіроземний 

лучний 

53 14 26,4 Ph. uncinatum, Oscilla-toria 

brevis, Ph. corium, Ph. 

fragile 

Такир 39 10 25,6 Microcoleus vaginatus 

Гірський 

коричневий 

40 5 10,2 Microcoleus vaginatus 

 

"Цвітіння" ґрунту характеризується певними властивостями незалежно 

від місця виникнення, сезону, типу ґрунту та домінуючих угруповань: 

1. Масове розмноження на поверхні ґрунту притаманно лише кільком 

видам водоростей. Але теоретично будь–який вид водоростей після появи 

світла може дати спалах розмноження.  

2. Кількість видів водоростей, що формують наземні альгоценози, є 

набагато нижчою від загального пулу видів у ґрунті. Жорсткий екотопічний 

та ценобіотичний відбір на межі двох середовищ (ґрунт–повітря), а також 
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посилення конкурентних відносин при фізичному контакті партнерів у 

плівках "цвітіння" призводить до флористичної неповноцінності спільноти. 

Прес екологічних та антропогенних чинників дозволяє виживати, вегетувати 

та розмножуватися на поверхні від 10 до 50% видам, що існують у ґрунті.  

3. Роль окремих видів, що формують "цвітіння" ґрунту, неоднакова. 

Виділяються популяції водоростей, що здатні набувати таку енергію 

розмноження, завдяки якій ці популяції збільшують свою чисельність у 

геометричній прогресії, що призводить до домінуючої ролі даної популяції у 

співтоваристві. 

У полівидових наземних спільнотах у ролі домінантів особливо часто 

виступають види Nostoc, Cylindrospermum, Scytonema, Microcoleus, 

Phormidium, Chlorchormidium та ін. У залежності від видів–

плівкоутворювачів вони отримали назву таких ценозів: ностоково–

сцитонемовий, діатомово–ностоково–сцитонемовий, ностоковий, 

формідієвий, циліндроспермопсиновий, хлорхормідієвий та т.і. В окремих 

випадках види–домінанти становлять понад 90% чисельності та біомаси [11]. 

Домінування у наземних альгоценозах може визначати швидкість 

переходу від вегетації до спокою та навпаки без проміжних стадій адаптації. 

Наприклад, у ґрунтах помірної зони відновлення азотфіксації та фотосинтезу 

відбувається через 30 хв. після зволоження сухих кірочок ціанобактерій [11]. 

Зелені водорості, як правило, пригнічуються посухою, тому вони переважно 

домінують у періоди значних зволожень та у вологих місцях мешкання. Така 

ж закономірність простежується щодо забезпеченості ґрунту азотом та 

фосфором. У першому випадку починають домінувати зелені водорості, а за 

нестачею азоту та високим вмістом фосфорних сполук першість належить 

азотфіксуючим ціанобактеріям, які не витримують конкурентних відносин з 

зеленими водоростями на тлі високого забезпечення ґрунту азотом. 

Біологічні переваги багатьох домінантів полягають у короткому часі 

генерації, який може коливатися від 8 – 12 годин до декількох діб (за 

дослідженням in situ) [11]. До прискорення життєвого ритму окремих 
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популяцій ціанобактерій призводить розмноження відразу групами клітин: 

гормогоніями, обривками ниток, цілими нитками. У циліндроспермума, 

наприклад, вони можуть формуватися усередині спор (акінет) та містять 

десятки клітин. Рухливі форми мають безперечну перевагу перед 

нерухомими, деякі з водоростей утворюють пальмелоїдний стан внаслідок 

здатності до фото– та хемотаксису. 

Виграють види, що володіють здатністю до утримання на поверхні 

ґрунту через слиз, електростатичні сили притяжіння, фізичне зчеплення за 

допомогою ниток. 

Процес "цвітіння" ґрунтів відрізняється від "цвітіння" фітопланктону у 

водному середовищі насамперед обмеженістю простору та кількістю світла, 

які у водному середовищі є чинниками у надлишку. Такі відмінності 

утворюють особливий характер розвитку водоростей, у т. ч. ціанобактерій, у 

ґрунтах, а саме: 

1. Глибина активного розвитку водоростей, у т. ч. ціанобактерій, у 

ґрунтах визначається проникненням світла, тому складає кілька сантиметрів 

(3 – 5 см). Найбільше розповсюдження водоростей спостерігається на 

поверхні ґрунту у вигляді матів, плівок, корочок, тощо.  

2. Існує певна стратифікація бактеріальних спільнот, що пов'язана з 

вертикально–ярусною організацією фітоценозів. Наявність у ґрунті багатьох 

центрів існування бактерій забезпечує формування численних типів 

бактеріальних спільнот.  

3. Слиз, що виділяється спільнотами водоростей, сприяє утворенню 

мікроагрегатів у ґрунті та певним чином запобігає ерозії ґрунтів.  

4. У місцях з нестабільним зволоженням під наземними колоніями 

ціанобактерій та інших спільнот у ґрунті спостерігається підвищений вміст 

вологи порівняно з ділянками без скупчень водоростей. Це відбувається 

завдяки засвоєнню атмосферної вологи та посиленню капілярного ефекту, 

при якому волога з нижчих верств піднімається до земної поверхні. 
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5. Наземні скупчення водоростей утворюють біогенний шар або 

особливий фотосинтетичний активний шар. При цьому водоростевий 

компонент є центром консорцій, з яким асоціюється свита споживачів. У 

безпосередньому контакті з водоростями виявлені олігонітрофіли, 

азотфіксатори, целлюлозорозкладальні бактерії, денітрифікатори, 

амоніфікатори, актиноміцети, гриби, представники мікрофауни. 

6. З точки зору збереження біорізноманіття саме ґрунт, а не його 

поверхня, є невичерпним резервуаром безлічі видів ґрунтових водоростей. 

2.2 Продуктивність "цвітіння" ґрунтових водоростей 

Якщо для сапротрофів основною планкою, що обмежує їх розмноження 

у ґрунті, є наявність джерела доступного органічного вуглецю, то 

чисельність окремих популяцій у плівках "цвітіння" може залежати від 

результату взаємодії самих різних процесів, а інколи і від коливань якогось 

одного чинника, який лімітує сукцесію на даний момент. Наприклад, відомо, 

що чисельність зелених водоростей лімітується найчастіше вмістом азоту у 

ґрунті, а ціанобактерій – вмістом фосфору. 

До чинників, що регулюють чисельність водоростей у природних 

середовищах існування, відносять також різний рівень інсоляції протягом 

доби. Спостереження, що проведені за зміною чисельності ґрунтових 

водоростей у поверхневих скупченнях кожні три години протягом доби, 

показали, що вона йде в одному напрямку – від максимуму опівдні до 

мінімуму о 6–й ранку [11]. 

Чисельність водоростей на цілинних дерново–підзолистих ґрунтах 

коливалася від 786 тис. до 15 млн. клітин на 1 см2 [11]. При меліорації 

дерново–підзолистих ґрунтів у наземних скупченнях чисельність клітин 

водоростей сягала 1 – 10 млн. клітин/см2. Під впливом добрив та 

впровадження сівозмін чисельність клітин водоростей коливалася у великих 

межах – від кількох сотень тисяч до 8 – 12 млн. клітин/см2. При забрудненні 
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ґрунту стоками тваринницьких комплексів ґрунту чисельність клітин 

водоростей при «цвітінні» може досягати 20 млн. клітин/см2. 

На дерново–карбонатному ґрунті Кіровської області чисельність клітин 

водоростей у поверхневих плівках досягала на цілинному ґрунті 7 – 12 млн. 

клітин/см2, на окультуреному ґрунті – до 4 млн. клітин/см2 [11]. Чисельність 

клітин водоростей при "цвітінні" торф'яного ґрунту становила 8,5 млн. 

клітин/см2, на вироблених торфовищах при їх «цвітінні» налічувалося від 760 

тис. клітин/см2 до 4 млн. клітин/см2. 

Досліджена вертикальна стратифікація водоростей, у т. ч. 

ціанобактерій, у місцях, де спостерігалося "цвітіння" ґрунту. Сумарна площа 

плівок "цвітіння" на них була близько 50 см2 [11]. Чисельність клітин 

водоростей була визначена безпосередньо у плівці "цвітіння" (поверхневий 

шар 0 – 2 мм) та у шарах ґрунту 2 – 5, 5 – 10, 10 – 20 мм. У другому випадку 

аналіз проводили у місцях, де не було "цвітіння", у шарах 0 – 10 та 0 – 50 мм. 

Отримані дані зіставлялися з результатами аналізу плівок "цвітіння" поруч 

розташованих ділянок ґрунту. 

Результати кількісного аналізу, які представлені у табл.2. 2, показують 

різке скорочення чисельності клітин водоростей, у т. ч. ціанобактерій, у 

ґрунті під плівкою у міру заглиблення. Мінімальна чисельність клітин була 

виявлена на глибині 10 – 20 мм. Це свідчить про залежність розвитку 

водоростей від світла. Вже на глибині 2 – 5 мм чисельність клітин 

водоростей зменшується у 12 разів у порівнянні з поверхневим шаром (0–2 

мм). Ціанобактерії виявилися ще надто чутливими до умов освітлення: у шарі 

2 – 5 мм вони скорочують свою чисельність більше, ніж у 20 разів. 

Чисельність клітин ґрунтових водоростей у поверхневих скупченнях та у 

ґрунті у звичайних умовах та під час "цвітіння" наведена у табл. 2.2, дані з 

вертикальної стратифікації – у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.2 – Чисельність клітин ґрунтових водоростей у поверхневих 

скупченнях та у ґрунті, тис. клітин/г [11] 

Стан ґрунту 
Глибина відбору 

проби, мм 

Група водоростей 

зелені діатомеї ціанобактерії разом 

"Цвітіння" 0 – 2 2 730 2 600 53 170 58 500 

Відсутність 

"цвітіння" 

0 – 10 46 74 515 635 

0 – 50 2 29 39 70 

 

Таблиця 2.3 – Вертикальна стратифікація водоростей, у т. ч. 

ціанобактерій, у спільнотах водоростей під час "цвітіння" ґрунту, тис.клітин/г 

[11] 

Глибина відбору зразку, м 
Чисельність клітин водоростей 

водорості ціанобактерії загалом 

0 – 2 12 900 53 000 65 900 

2 – 5 907 2 633 3 540 

5 – 10 436 1 414 1 850 

10 – 20 162 277 439 

 

Ймовірність "цвітіння" найбільша за наявністю внутрішньоґрунтових 

скупчень клітин водоростей [11]. У даних осередках створюються умови для 

фізіологічного відбору, який призводить до певного домінування одного або 

декількох видів водоростей над іншими. При цьому одночасно утворюються 

численні центри розмноження цих видів, а "цвітіння" виникає миттєво на 

значній території. Місця "цвітіння" ґрунту звичайно пов'язані не лише з 

комплексом зовнішніх умов, які дають сигнал для масового розмноження, 

але також з просторовою орієнтацією плям "цвітіння", які базуються на 

внутрішньоґрунтових скупченнях. Утворюється мозаїчне "цвітіння" ґрунту, 

що відображає дискретність внутрішньоґрунтового пулу водоростей, у т.ч. 

ціанобактерій. Ймовірно, що при "цвітінні" міграція клітин йде не зверху 

вниз, а знизу вгору (див. табл. 2.3). Виникають своєрідні "вікна інвазій" [11]. 

У підповерхневих шарах ґрунту на глибині 1 – 2 мм розмноження 

водоростей стає особливо інтенсивним. Через ці "вікна інвазій" відбувається 

експансія водоростей на поверхню, де відсутня вища рослинність. Вільну 
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поверхню ґрунту (у даному випадку – для водоростей, у т. ч. ціанобактерій) 

можливо розглядати як своєрідний "екологічний вакуум", що притягує 

мікробіоту. 

Щорічне переорювання ґрунту в агроекосистемах, заростання поверхні 

землі вищими рослинами, повітряна посуха, постійне оновлювання 

агрохімікатів – саме ці явища є чинниками впливу на наземні популяції 

водоростей, у т. ч. ціанобактерій. Але за умови існування резервного 

ґрунтового пулу співтовариства "цвітіння" поновлюється миттєво за 

складанням сприятливих умов. Тобто стан співтовариств водоростей – це 

інтегральний показник, що відображає комплекс абіотичних чинників та 

фізіологічний стан клітин у товщі ґрунту. 

В агроценозах до природних факторів приєднується потужний прес 

агрогенного впливу на ґрунт, до якого надзвичайно чутливими виявляються 

ґрунтові водорості. Тому у різні сезони та у різні роки чисельність клітин 

водоростей у плівках "цвітіння" відрізняється (табл. 2.4). Мінімальна 

чисельність клітин водоростей, за якою "цвітіння" ґрунту стає візуально 

помітним, складає 45 – 50 тис. клітин/см2. Максимальна чисельність клітин 

водоростей для орних ґрунтів дорівнює 38 млн. клітин/см2 [11]. 

Верхня межа чисельності клітин ґрунтових водоростей на 1 см2 – понад 

80 млн./см2 – виявлені у цілинних ґрунтах заплави р. Вятка [11]. Зафіксоване 

"цвітіння" ґрунту у серпні та вересні на ячмінному полі, що пов’язано з 

масовим розмноженням одноклітинних зелених та жовто–зелених 

водоростей, чисельність яких коливалася від 240 до 1240 тис. клітин/см2. 

Нитки Chlorhormidium flaccidum були виявлені на 14 з 20 майданчиків з 

чисельністю 15 – 340 тис. клітин/см2. Діатомеї зафіксовані на 18 

майданчиках, а ціанобактерії – лише на двох. Середня чисельність 

водоростей складала 748 тис. клітин/см2, середня біомаса – 0,254 мг/см3. 

Методами світлової, флуоресцентної та сканувальної електронної мікроскопії 

встановлено, що середній діаметр клітин бактерій, що функціонують у 

ґрунті, становить у діаметрі 1,4, у довжину – 1,4 та в об’ємі – 0,7 мкм3.  
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Домінантами серед безгетероцистних ціанобактерій в агроценозах 

помірних широт Східної Європи є види двох родів ціанобактерій: Formidium 

та Oscillatoria. Велика кількість безгетероцистних ціанобактерій є особливо 

значною у добре угноєному ґрунті. Так, при первинному внесенні гною у 

ґрунт (30 т/га) чисельність клітин безгетероцистних ціанобактерій зростала з 

1,2 до 5,7 млн./см2, у той же час у контрольному ґрунті складала 50%, а в 

угноєному – 93% від загальної чисельності клітин водоростей [11]. 

Абсолютні показники чисельності клітин безгетероцистних 

ціанобактерій коливалися у значних межах: від десятків тисяч до кількох 

мільйонів на 1 см2, довжина ниток становила до 76,0 м/г. 

Біомаса водоростей орних ґрунтів настільки ж динамічна, як і 

показники чисельності клітин водоростей, та варіює у широких межах – від 

0,008 до 2,588 мг/см2. Фактичні показники біомаси наземних водоростей у 

різних агроценозах підчас "цвітіння" наведені у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 – Біомаса водоростей у поверхневих скупченнях на орних 

ґрунтах, мг/см2 [11] 

Рік Найбільша Найменша Середня 

1980 1,813 0,044 0,534 

1981 0,602 0,011 0,124 

1982 0,584 0,076 0,166 

1983 1,454 0,088 0,386 

1984 0,092 0,008 0,049 

1985 1,531 0,397 1,056 

1986 0,657 0,140 0,350 

1987 2,588 0,518 1,313 

1988 1,188 0,246 0,640 

1990 2,002 0,132 0,688 

Середня за 10 

років 

1,251 0,166 0,531 

 

У роки, що розрізняються гідротермічним режимом, між собою 

відрізняються показники максимальної, мінімальної та середньої біомаси. 

Так, у плівках "цвітіння" в окремі роки максимум біомаси водоростей не 
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піднімався вище 0,092 мг/см2 (1984), у той же час у дуже вологі роки (1987) 

мінімальна біомаса водоростей не була нижчою за 0,518 мг/см2. На основі 

10–річних спостережень була розрахована мінімальна біомаса водоростей, 

що дорівнює 0,166 мг/см2, максимальна – 1,251 мг/см2, а середня – 0,531 

мг/см2[11]. 

Показники біомаси водоростей у пробах «квітучого» ґрунту, що 

отримані при одноразових визначеннях, складають: 

а) для дерново–підзолистих ґрунтів від 0,237 мг/см2 до 0,979 мг/см2; 

б) для дерново–підзолистих, що зрошуються стоками тваринницьких 

комплексів – до 8,3 мг/см2;  

в) для торф'яного ґрунту – від 0,876 мг/см2 до 1,577 мг/см2;  

г) для вироблених торфовищ – від 0,028 мг/см2 до 0,159 мг/см2.  

Ціанобактерії, наприклад Nostoc commune, у тундрі у сприятливі для 

розвитку ціанобактерій періоди входять до числа домінантів не тільки 

альгосінузій, але можуть переважати серед інших кріптогамних рослин за 

проективним покриттям та біомасою. Проективне покриття може сягати 80% 

– 95%. Максимальні значення біомаси – 4,5 – 5,0 г (св) на 0,06 м2 [11]. У 

багатомісячних дослідженнях "цвітіння" тундрових ґрунтів були отримані 

показники біомаси від 0,02 до 1,80 мг/см2. У дерново–підзолистому ґрунті 

Московської області біомаса водоростей коливалася від 0,46 мг/г до 13,46 

мг/г, біомаса водоростей в орних дерново–підзолистих ґрунтах Кіровської 

області складала від 0,52 мг/г до 16,90 мг/г. 

Іноземні дослідники, як правило, приводять показники біомаси 

водоростей на 1 м2. Так, біомаса спільнот водоростей з домінуванням Nostoc 

commune п'яти різних рослинних співтовариствах Арктики становила 

приблизно 100 г/м2 [11]. Біомаса водоростей в ірландських болотах у 

середньому складала 186 г/м2. Іноді біомасу клітин водоростей надають як їх 

об’єм, наприклад, наводяться відомості, що на ріллі об’єм клітин водоростей 

становить від 105 до 7590 мм3/м2. Біомаса водоростей у періоди "цвітіння" 

складала від 2,3 до 19,0 кг (св) на гектар. За даними зарубіжних дослідників, 
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показники наявності водоростей у наземних скупченнях складали від 58 тис. 

до 8 млн. клітин на 1 см2. 

Водорості, у т. ч. ціанобактерії, як організми з коротким життєвим 

циклом, мають високу швидкість самовідновлення. Тому величина 

одномоментної біомаси ґрунтових та водних водоростей є у багато разів 

меншою, ніж їх продуктивність. На підставі щодобових визначень біомаси 

водоростей у біогенному ґрунті доведено, що річна продуктивність 

ґрунтових водоростей становить від 720 до 32 000% від їхньої одномоментної 

біомаси. Ці показники близькі до показників фітопланктону, де річна 

продуктивність сягає 40 000% від одномоментної біомаси водоростей [11]. 

Для підповерхневих комплексів водоростей було показано, що 

величина їх продуктивності залежить від часу генерації. За даними щоденних 

спостережень час генерації у природних сприятливих умовах у шарі ґрунту 

0 – 5 см для водоростей коливався від 11,3 до 60 годин. При обчисленні 

продукції як суми достовірних приростів біомаси за добу, при щоденному 

визначенні, кількість новоутвореної органічної речовини може навіть у 

цьому шарі сягати 107 кг/га на місяць у дерново–підзолистому ґрунті. 

Продуктивність водоростей за вегетаційний сезон коливалася від 54 – 90 

кг/га до 180 – 642 кг/га у залежності від конкретних метеорологічних та 

інших умов. 

У тундрі продуктивність наземних водоростей з домінуванням 

ціанобактерій склала 205 – 288 кг/га вв з часом генерації від 9 до 111 годин та 

періодом обороту біомаси три – шість днів. У цій зоні продуктивність 

водоростей може сягати 0,4% ваги ґрунту. 

У помірній зоні максимальне значення продукції, що розрахована на 

основі сумарної величини накопичення азоту ціанобактеріями за місяць, 

складає 504,4 кг/га. 

Дослідження продукції водоростей з домінуванням ціанобактерій за 

приростом біомаси у трьох степових районах з травня по серпень виявило час 
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обороту біомаси водоростей від 2,5 до 7–ми діб та максимальну сезонну 

продукцію 1133 г/м2 вв [11]. 

Nostoc, який був виділений з ґрунту, вирощували та знову інокульовали 

у ґрунт у кількості 0,2 кг/га. За 66 днів біомаса Nostoc збільшувалася у 395 

разів (до 79 кг/га св). Середня продуктивність сягала 0,12 г/м2 за добу. 

При дослідженні щомісячної продуктивності ціанобактерії Nostoc 

commune у п'яти ґрунтових спільнотах водоростей виявлена достовірна 

позитивна кореляція з вологістю, температурою повітря, рухомим фосфором; 

негативна кореляція виявлена з покриттям рослин та підстилкою. При 

дисперсійному аналізі дії десяти факторів встановлено, що в їх сумарному 

впливі на продуктивність ґрунтових водоростей Nostoc провідне місце займає 

проективне покриття рослинності та підстилки. Високі показники продукції 

були отримані на майданчиках з проективним покриттям не вище 75% та 

підстилкою 10 – 15%. Кількість продукції ціанобактерій коливалася у різних 

спільнотах за вегетаційний період від 419 до 21402 мг/м3 св [11].  

У холодно–сухих ґрунтах плато Колорадо Nostoc commune покривав до 

70% поверхні та створював до 95% біомаси у місцях без вищої рослинності. 

Сухий полісахаридний матеріал ціанобактеріальних чохлів прикріплювався 

до поверхні частинок всіх типів ґрунту та субстрату й зв'язував їх. При 

зволоженні чохли та живі нитки адсорбували воду у кількості, що у вісім 

разів перевищувала суху масу. Набряклі скоринки не заважали корінням 

судинних рослин проникати через них. Вміст N, P, K, Fe, Ca та Mg був вище 

у рослин, які зростали на ґрунтах, що покриті корочками, порівняно з 

ґрунтами, де вони були відсутні. Цей приклад свідчить, що ґрунтові 

водорості не лише створюють самі первинну продукцію, а також 

стимулюють первинний продукційний процес судинних рослин через 

збагачення середовища біогенними елементами. 

Дослідження коефіцієнту акумуляції біомаси у різних екосистемах 

показали, що відношення біомаси до продукції коливається від одного–двох 

у трав'яних біоценозах до 20 – 50 у змішаних лісах [11]. Середній показник 
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для суші складає 10, для фітопланктону він дорівнює 0,003. У ґрунтових 

водоростей коефіцієнт акумуляції біомаси завжди є меншим: 0,12 – 0,4. Для 

ґрунтових водоростей цей коефіцієнт завжди є більшим на один – три 

порядки, ніж у вищих наземних рослин. 

В основі трофічних взаємодій зелених водоростей та бактерій у ґрунті 

лежать процеси С– та N–обміну. Процеси С–обміну зводяться до того, що 

водорості та гетеротрофи складають замкнуту циклічну систему: 

фотоасиміляції СО2 водорістю з виділенням О2, яка забезпечує процес 

фотосинтезу. Показано, що у повітрі над "квітучим" ґрунтом складається 

підвищена концентрація діоксиду вуглецю (до 0,25 – 0,35%), що запобігає 

лімітуванню фотосинтезу водоростей. 

Особливістю N–обміну в альго–бактеріальних асоціаціях зелених 

водоростей є процес асоціативної азотфіксації, при цьому локалізація 

азотфіксаторів спостерігається у безпосередній близькості від місця перебігу 

фотосинтезу. 

Результати кількісного обліку показали, що від поверхні у глибину 

ґрунту чисельність та біомаса водоростей різко скорочуються. На глибині 20 

мм у порівнянні з верхнім шаром 0 – 2 мм чисельність водоростей 

зменшується з 65,9 млн. клітин/г до 4,4 млн. клітин/г, тобто більш ніж у 100 

разів. Падіння біомаси ще значніше: з 3,230 мг/г до 0,031 мг/г, відповідно 

[11]. 

Хоча сапротрофні бактерії у своєму розвитку не залежать від світла, 

аналогічний спад чисельності зареєстрований також у них. При переході від 

шару 0 – 2 мм у глибину їх щільність знижується на порядок (від 5,48х109 до 

7,10х108 клітин/г). Чисельність бактерій, що виявлена у шарі 0 – 2 мм, 

становить приблизно 5,5 млрд. клітин/г. Це число значно перевищує зазвичай 

зареєстровані показники чисельності бактерій у тих випадках, коли їх 

кількість традиційно визначають у шарі ґрунту 0 – 5 або 0 – 20 см. Тобто 

ґрунт, який зазвичай розглядається як складне, гетерогенне місце мешкання, 

є суттєво впорядкованим, стратифікованим середовищем. 
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Під час детального дослідження альгофагів виявлено десятки різних 

видів безхребетних, від найпростіших до членистоногих, для яких водорості, 

у т. ч. ціанобактерії, є основною їжею, кормовою або вітамінною добавкою. 

Зміст очищеного білку в клітинах ціанобактерій може сягати 43%. 

Розрахункова калорійність 100 г органічної речовини водоростей становить 

для зелених 472 ккал, діатомових – 525 ккал, ціанобактерій – 441 ккал [11]. У 

клітинах водоростей виявлені вітаміни А, В1, В2, В6, В12, С, Д, К та ін.  

Доведено корелятивну залежність між продуктивністю та чисельністю 

клітин водоростей, інтенсивністю світла, температурою та вологістю, рН та 

вмістом нітратів3, спільною дією температури та флуктуацій сонячної 

активності. 

У дослідах з визначення обсягів продукції наземних скупчень 

водоростей був застосований спосіб підсумовування щодобових достовірних 

приростів біомаси, результат склав 1,600 мг/см2. 

Найбільша продуктивність "цвітіння" водоростей ґрунту зареєстрована 

восени. У серпні – вересні потужні скупчення водоростей покривають більше 

70% ґрунту. У наземних скупченнях у цей період переважали азотфіксуючі 

ціанобактерії Cylindrospermum licheniforme. Фактичні дані спостережень [11] 

наведені у табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 – Продуктивність різних груп водоростей під час 

"цвітіння" ґрунту, мг/см2 [11] 

Водорості Загалом 

одноклітинні зелені нитчасті зелені діатомові ціанобактерії 

1,216 2,510 1,446 6,694 11,866 

 

Порівняння показників одномоментної біомаси та продукції показує, 

що продуктивність становить від 283 до 8686% від одномоментної біомаси 

для одноклітинних зелених водоростей; від 309 до 5229% для нитчастих 

зелених; від 350 до 20657% для діатомей; від 607 до 1869% для ціанобактерій 

та від 458 до 1129% для сумарної біомаси водоростей [11]. 
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Місячна продуктивність водоростей (без урахування її елімінації 

паразитами та хижаками, а також й екскреції екзометаболітами) у зазначений 

термін спостереження склала приблизно 831 кг/га. 

2.3 Біодинаміка "цвітіння" ґрунту 

У природі постійно спостерігаються флуктуації чисельності та обсягу, 

що займає популяція. Масштаби таких коливань щодо показників біомаси у 

сезони піку та спаду сягають 1 : 1 000 000. Природно, що подібні колосальні 

коливання чисельності є характерними лише для популяцій з порівняно дуже 

коротким життєвим циклом та, відповідно, кількома поколіннями за 

вегетаційний сезон. Саме до цієї категорії організмів відносяться 

мікроскопічні водорості, у т. ч. ціанобактерії. 

Термін «динаміка» використовують у разі, коли йдеться про зміну 

чисельності популяцій у часі. Оборотні тимчасові спалахи або спади 

чисельності мають назву "флуктуації". Терміном "сукцесія" позначають 

зміни, що відбуваються у складі популяцій, які формують співтовариство. 

При цьому в ході сукцесії чисельність організмів може змінюватися. 

Фінальна сукцесійна стадія має назву "клімакс", при якому швидкість 

сукцесійної стадії уповільнюється до певного рівня, після якої зміни вже не 

реєструються. Різні варіанти флуктуацій та сукцесій у будь–яких спільнотах 

спостерігаються постійно, тоді як клімаксні стани є мінливими. 

Польовими дослідженнями виявлено коливання чисельності бактерій 

при відборі проб ґрунту з інтервалом дві години. Флуктуації чисельності 

спостерігалися навіть при постійній температурі та вологості ґрунту. Тобто 

коливання загальної чисельності клітин складаються з серії коливань, що 

відбуваються незалежно у різних групах бактерій. 

Основні відмінності ґрунтів з різним екологічним станом полягають в 

інтенсивності наростання клітин мікроорганізмів, а не у частоті або 

періодичності коливань їх чисельності. Чим вище рівень організації та 
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зрілості спільноти мікроорганізмів, тим меншою є амплітуда флуктуацій 

щільності мікроорганізмів у часі. 

Причини пульсацій чисельності бактерій підрозділяються на дві групи 

[11]. Першу складають пульсації чисельності через внутрішні механізми 

співтовариства мікрофлори ґрунту. Це – взаємодії за типом хижак– жертва, а 

також регуляція універсальними інгибуючими речовинами. Другу групу 

складають зміни чинників зовнішнього середовища (доступні поживні 

речовини, гідротермічні умови). 

Для пояснення синхронного спалаху сапротрофів у різних частинах 

ґрунту висувається гіпотеза, що зв'язує періодичність розвитку комплексів 

мікроорганізмів з періодичними коливаннями сонячної активності, під час 

якої спостерігається періодичність викидів продуктів фотосинтезу рослин 

(екзометаболітів) через корінь [11]. Саме на тлі потужного залпового 

надходження у ґрунт органічних речовин відбувається вибухове 

розмноження бактерій. 

Зведені дані кількісного обліку водоростей при «цвітінні» ґрунту з 1963 

р. по 1990 р. показують наявність чіткої щорічної динаміки розвитку СВ. 

Зіставлення результатів численних спостережень дало можливість виявити 

кілька фаз "цвітіння" ґрунту.  

На другому етапі "цвітіння" ґрунту захоплює все більшу площу, та 

навіть при візуальному огляді відзначаються збільшення розмірів та 

потужності плівок "цвітіння". Часом спостерігається інша картина: істотна 

щільність популяцій водоростей при незначній площі ґрунту, зайнятої 

"цвітінням", і, навпаки, невисока щільність клітин водоростей при великій 

площі "цвітіння" [11]. 

На третьому етапі відбувається змикання окремих вогнищ "цвітіння" 

(при цьому воно охоплює всі западини та гребні рілля ґрунту) або своєрідне 

розсмоктування (розсіювання) скупчень водоростей, коли від "цвітіння" не 

залишається й сліду (наприклад, при пересиханні ґрунту, потужному опаду 

листя, змикання листової поверхні вищих рослин у посівах або посадках). 
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У залежності від поєднання усіх параметрів при «цвітінні» ґрунтів, а не 

лише вологості, наслідком стає переважання того чи іншого угруповання при 

високій чисельності клітин водоростей [11]. Наприклад, у 1980 р. при 

кількості опадів 370 мм загальний рівень щільності клітин у скупченні 

водоростей сягнув 3,6 млн./см2, що було обумовлено переважним розвитком 

нитчастих зелених водоростей середньою щільністю близько 3 млн. 

клітин/см2. У 1986 р. при подібній сумі опадів (358 мм) середня щільність 

клітин складала 5,7 млн. клітин/см2, спільнота переважно створювалася 

ціанобактеріями щільністю 4,8 млн. клітин/см2. 

Аналіз щорічної динаміки ґрунтових водоростей показує, що їм 

притаманний не лише коливальний режим, але й те, що тимчасові скупчення 

водоростей характеризуються множинністю ритмів з неоднаковим періодом. 

На рівні окремих груп водоростей виявляється циклічність у розвитку 

ґрунтових водоростей, у т.ч. ціанобактерій. Серед одноклітинних зелених 

водоростей переважають трирічні цикли. Серед ціанобактерій спалахи 

розмноження реєструються через 9 – 10 років. 

Для наземних водоростей є характерною річна мінливість показників. 

Це проявляється у багаторічних коливаннях чисельності клітин та біомаси 

водоростей скупчень водоростей у цілому, так і окремих популяцій, перш за 

все ціанобактерій, у відмінності річної продуктивності, у сезонних 

перебудовах видової структури (сукцесіях) водоростей, у багаторічній 

пульсації внутрішньоґрунтових вогнищ масового розмноження водоростей, 

які призводять до їх вибухового розмноження на поверхні ґрунту. 

Сезонна динаміка скупчень водоростей. "Цвітіння" ґрунту, як правило, 

починається навесні. 

Особливо інтенсивно поверхневі угруповання водоростей 

розвиваються на озимих полях після підгодівлі мінеральними добривами 

[11]. Сезонну динаміку водоростей у плівках "цвітіння", крім озимих полів, 

досліджували на посівах багаторічних трав другого року користування, коли 

травостій ще розріджений, а щільність ґрунту досить велика. У ході 
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порівняльного обстеження плівок "цвітіння" на полі озимого жита та полі 

конюшини з'ясувалося, що в обох випадках на початку травня починали 

формуватися слабкі, ледь помітні неозброєним оком скупчення, в яких 

переважали одноклітинні зелені та діатомові водорості. Щільність популяцій 

водоростей у плівках "цвітіння" під конюшиною приблизно у сім разів вище, 

ніж під озимим житом.  

Через сильну посуху влітку на озимому полі "цвітіння" не було зовсім. 

Восени воно відновилося, досягаючи щільності популяцій, яка була 

відзначена у травні. Скупчення водоростей конюшинового поля складали 

наступні види водоростей: зелені одноклітинні та нитчасті, діатомові, а також 

ціанобактерії. Скупчення водоростей ґрунтів озимого поля через осінній 

дефіцит мінерального азоту втратило угруповання нитчастих зелених 

водоростей. 

У сухий рік максимум чисельності клітин водоростей припадав на 

весняний період, що, як правило, не є характерним для нормальних за 

вологістю років, адже максимального розвитку досягають зазвичай 

ціанобактерії, що мають піки чисельності у кілька мільйонів клітин на 1 см2 

наприкінці літа та восени. Але літня посуха гальмує осіннє розмноження 

ціанобактерій, щільність їх клітин у плівках "цвітіння" восени сягала лише 

80 тис.клітин/см2 на конюшиновому поле та 42 тис.клітин/см2 – на озимому. 

Це підтверджується даними досліджень, згідно з якими ініціація "цвітіння" 

ціанобактерій визначається умовами вологості, що складалися у липні [11]. 

При достатньому зволоженні ґрунту в липні до кінця літа створюються 

сприятливі умови для масового розмноження ціанобактерій. 

Піки чисельності клітин водоростей зміщуються у залежності від 

конкретних умов. Сезонні кількісні характеристики скупчень водоростей є 

динамічними, однаковий рівень щільності популяцій у різні періоди одного 

вегетаційного сезону практично не зустрічається. Але сезонні флуктуації 

чисельності клітин водоростей є не настільки значними у порівнянні зі 

щорічними. 
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Під час "цвітіння" ґрунту лише одноклітинні зелені та діатомові 

водорості зустрічаються протягом усього сезону в поверхневих скупченнях. 

Розмноження інших угруповань водоростей приурочено до певних періодів 

вегетаційного сезону. Порівняння сезонної динаміки одноклітинних зелених 

та діатомових водоростей з динамікою скупчень водоростей у цілому показує 

різний характер сезонної флуктуації чисельності клітин водоростей. Так, для 

діатомових водоростей пік їх чисельності (200 тис. клітин/см2) припадав на 

травень з подальшим послідовним зниженням чисельності клітин даної 

популяції водоростей. Чисельність клітин одноклітинних зелених незначно 

зростала з травня по червень (з 700 тис.клітин/см2 до 900 тис.клітин/см2), з 

подальшим обвальним падінням щільності популяції водоростей майже у 20 

разів у липні [11].  

Таким чином, дослідження динаміки у наземних скупченнях 

водоростей (виключно на основі зміни чисельності клітин) не розкриває 

характер зв'язків, які виникають між ціанобактеріями ґрунтів у процесі 

розвитку. Динаміка розвитку біомаси ґрунтових водоростей у період 

вегетації наведена у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 – Динаміка розвитку біомаси ґрунтових водоростей у 

період вегетації [11] 

Місяць Біомаса, мг/см2 Водорості,% Ціанобактерії,% 

Травень 0,208 26,9 29,3 43,8 0 

Липень 0,584 4,4 72,8 22,8 0 

Серпень 1,081 4,8 24,2 14,5 56,5 

 

Добова динаміка скупчень водоростей. Спостереження, які були 

проведені за ґрунтовими водоростями (у т. ч. ціанобактеріями) у ґрунтах 

різних кліматичних зон, довели наявність добової динаміки в їх розвитку. 

Встановлено [11], що головним фактором, що визначає характер добової 

динаміки внутрішньоґрунтових угруповань водоростей у посушливий період, 

є наявність вологи.  
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У такий період зв'язок між чисельністю клітин водоростей та вологістю 

ґрунту носить прямолінійний характер. Але коефіцієнт кореляції 0,64 

свідчить, що вологість ґрунту не є єдиним чинником, що регулює цикл 

розвитку ґрунтових водоростей. В умовах постійного високого зволоження 

при щоденних дощах характер зв'язку між чисельністю клітин водоростей та 

вологістю змінюється. Залежність між цими величинами носить не 

прямолінійний, а параболічний характер з коефіцієнтом кореляції лише 0,34. 

Підчас зливи може встановитися навіть негативна залежність між 

чисельністю клітин водоростей та вологістю. Також не була відмічена явна 

залежність у розвитку ґрунтового комплексу бактерій від температури. 

Тобто, причиною добових коливань чисельності клітин водоростей можуть 

бути фактори внутрішньо– та міжпопуляційних взаємовідносин організмів.  

Початок "цвітіння" ґрунту під однаковими сільськогосподарськими 

культурами може відрізнятися на кілька діб у залежності від способів 

обробки ґрунту та внесених у ґрунт добрив: плоскорізна обробка ґрунту, при 

якій спостерігається його ущільнення порівняно з оранкою, стає причиною 

раннього, більш потужного розвитку плівок "цвітіння". Застосування добрив 

забезпечує насичення ґрунту елементами живлення, що призводить до 

різниці у термінах проявлення "цвітіння" ґрунту. Внесення у ґрунт вапна, 

азоту, фосфору та гною разом з мінеральними добривами прискорює терміни 

"цвітіння" ґрунту [11]. Найбільш пізні терміни "цвітіння" ґрунту властиві 

варіантам польових дослідів, де не застосовувалися добрива.  

Щільність популяцій водоростей у плівках "цвітіння" настільки мала, 

що це практично виключає виникнення будь–яких конкурентних відносин 

між самими водоростями. Тому прес хижаків цілком може бути головною 

причиною нестійкості слабо розвинених скупчень водоростей. Отже, у 

добовій динаміці водоростей можливі ситуації, коли навіть задовільні 

кліматичні чинники (вологість та температура) не сприяють стабілізації 

високого рівня чисельності клітин водоростей, якщо основу популяцій 
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складають види, розмноження яких на поверхні збігається з піком 

розмноження безхребетних. 

У польових дослідах протягом доби чисельність клітин водоростей під 

вівсом зростала у 1,4 – 3,0 разів, під ячменем – у 2,3 – 5,7 разів. Аналогічно 

змінювалися і показники біомаси водоростей протягом доби під обома 

культурами – у 1,5 – 2,5 рази. Отримані дані узгоджуються з результатами, 

виявленими для наземних скупчень ґрунтових водоростей у тундрі, де було 

встановлено, що при наростанні та падінні чисельності клітин водоростей 

протягом від одного до трьох днів чисельність клітин водоростей змінюється 

у два – три рази та більше (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 – Час генерації ґрунтових водоростей під час "цвітіння", 

година [11] 

Група 

водоростей 

одноклітинні 

зелені 

нитчасті 

зелені 
діатомові ціанобактерії 

Час 

генерації 
6,5 – 24,8 15,0 – 26,2 16,7 – 24,0 10,0 – 15,6 

 

Мінімальний час генерації та максимальна питома швидкість зростання 

пояснюють феномен абсолютного домінування ціанобактерій в осінніх 

плівках "цвітіння" ґрунту та їх здатність повністю насичувати біотопи. 

Щодобовий облік чисельності клітин наземних водоростей довів 

достовірність флуктуацій, яка пов'язана як з абіотичними, так і з 

внутрішньоценотичними чинниками. Популяції водоростей різних еколого–

систематичних груп співіснують у різному режимі, що проявляється у часі 

генерації та питомих швидкостях росту. Це обумовлює окремий внесок 

кожної групи водоростей до скупчення водоростей (табл. 2.8).  
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Таблиця 2.8 – Динаміка складу ґрунтових водоростей під час 

спостереження сезонного "цвітіння" ґрунту [11] 

Дата 
Культура 

овес ячмінь 

20.08 1.Cylindrospermum licheniforme 1. C. lycheniforme 

 2.Nostoc sp.sp. 2.Phormidium autumnale 

 3.Oscillatoria sp. 3.Ph. corium 

 4.Osciilatoria brevis 4.Plectonema sp. 

 5.Phormidium sp. 5.Chlamydomonas sp. 

 6.Ph. Autumnale 6.Chlorhormidium flaccidum 

 7.Plectonema sp. 7.Hantschia amphioxys 

 8.Chlorhormidium flaccidum 8.Nitzchia palea 

 9.H. amphioxys  

 10.Navicula mutica  

15.09 1.C. licheniforme 1.C. licheniforme 

 2.C. catenatum 2.C. catenatum 

 3.C. muscicola 3.C. muscicola 

 4.Anabaena variabilis 4.Anabaena variabilis 

 5.Schizothrix sp. 5.Nostoc edaphica 

 6.Ph. autumnale 6.Ph. autumnale 

 7.Oscillatoria sp. 7.Ch. flaccidum 

 8.Ch. flaccidum 8.Chlamydomonas sp. 

 9.Coccomyxa solarinae 9.H. amphioxys 

 10.Chlorococcum sp.  

 11.Chlamydomonas sp.  

 12. Cylindrocystis crassa  

 13. Mesotaenium endliherianum  

 14. Mesotaenium degreyi  

 15. Pinnularia intermedia  

 16. P.borealis  

 17. H. amphioxys  

 18. Tribonema sp.  

 

Характерною особливістю сезонних сукцесій водоростей є 

неодноразове досягнення за сезон клімаксного стану та самооновлювання. 

Але оскільки наземні водорості орних ґрунтів щорічно знищуються у 

результаті переорювання ґрунту, промерзання тощо, усі клімакси можна 

розглядати як тимчасові циклоклімакси. Створюється регулярний щорічний 

цикл відтворення наземних водоростей на мінеральному ґрунті, що усередині 
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себе несе всі зачатки ланки майбутніх спільнот з їх домінантами: 

одноклітинні зелені – нитчасті зелені – безгетероцистні ціанобактерії – 

азотфіксуючі ціанобактерії. Саме розмноженням останніх закінчується сезон 

"цвітіння" ґрунту у помірній зоні.  

У конкретних умовах на домінуючу позицію як в аутогенних, так і у 

сезонних сукцесіях може висунутися будь–який чинник: міжвидова або 

внутрішньовидова конкуренція, дефіцит вологи або простору, діяльність 

альгофагів, антропогенний вплив (табл. 2.9 – 2.13). 

Таблиця 2.9 – Динаміка наземного скупчення водоростей у модельному 

досліді [11] 

Час з початку 

досвіду 

Чисельність 

клітин, 

тис.клітин/см2 

Довжина ниток 

водоростей, 

м/см2 

Біомаса 

водоростей, 

мкг/см2 

2 50,4 0,14 1,03 

3 101,2 0,26 1,38 

4 91,3 0,28 1,99 

5 121,4 0,29 7,17 

8 30 000,0 85,20 775,00 

15 28 900,0 104,20 1084,00 

24 106 0000 92,0 1407,00 

31 265 000,0 100,70 1527,00 

 

Хоча у природних умовах хід сукцесій поновлюється щорічно, будь–

який з етапів може бути стиснутий, розтягнутий або зовсім невтілений при 

дії зовнішніх чинників, до яких в екосистемах належать агрохімікати, у 

першу чергу добрива. 

Утворення сукцесії при "цвітінні" поверхні ґрунту пояснюються різною 

стратегією домінуючих видів [11]. Так, весняне "цвітіння" на ріллі 

викликається розвитком водоростей–експлерентів (одноклітинних зелених та 

жовто–зелених), що володіють низькою ценозоутворючою потужністю, але 

здатних дуже швидко захоплювати вільний простір. Осіннє "цвітіння" 

відбувається через розвиток азотфіксуючих ціанобактерій. 
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Таблиця 2.10 – Динаміка популяції водоростей з домінуванням Nostoc 

sp. sp. (модельний дослід), тис.клітин/см2 [11] 

Доба з початку 

досліду 

Зелені 

водорості 

Діатомеї Ціанобактерії Загалом 

1 0,550 0,091 25,714 26,355 

2 0,447 0,166 338,000 338,613 

6 0,718 0,731 1 044,428 1 045,877 

9 0,480 0,848 3 978,571 3 979,879 

Таблиця 2.11 – Зміна структури співтовариства ґрунтових водоростей 

під час "цвітіння" ґрунту (модельний дослід),% [11] 

Час, 

доба 

Зелені 

водорості 

Діатомеї Ціанобактерії Д, (біт) 

1 2,09 0,345 97,57 0,1795 

3 0,13 0,049 99,819 0,0205 

6 0,0585 0,06789 99,861 0,0164 

9 0,01206 0,0213 99,9666 0,0046 

Таблиця 2.12 – Динаміка складності (біорізноманіття) спільноти та 

біомаси водоростей ґрунту [11] 

Час, доба Біомаса, мг/см2 Д (біт) 

1 1,4 0,1795 

3 6,8 0,0205 

6 16,4 0,0164 

9 25,5 0,0046 

 

Розвиток спільнот водоростей під час "цвітіння" ґрунту складається з 

чотирьох стадій. 

а) незалежний розвиток видів один від одного (фактично нейтралізм), 

відбувається на оголеному, зволоженому ґрунті, що являє для даної групи 

водоростей своєрідний екологічний вакуум. Становлення наземного 

співтовариства відбувається завдяки розвитку внутрішньоґрунтового пулу 

водоростевих клітин. Чим більшим є запас клітин водоростей у ґрунті, тим з 

більшою швидкістю відбувається наростання щільності клітин водоростей. 

"Цвітіння" такого ґрунту може бути помітним вже за добу; 
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б) у міру розмноження клітин водоростей та їх просторового 

зближення спочатку проявляється ефект взаємного стимулювання 

угруповань, що може бути пов'язано з декількома причинами: наданням 

«притулку» для одноклітинних, виділенням екзометаболітів, що містять як 

поживні речовини, так і стимулятори росту. Це стадія тісного зв'язку 

розвитку угруповань та видів; 

в) із зростанням інтенсивності фізичних та метаболічних (біохімічних) 

контактів водоростей, у т. ч. ціанобактерій, зростає напруженість 

конкурентних відносин. Метаболіти, що виділяються водоростями, 

практично миттєво діють на оточення, тому спільнота з високою кількістю 

видів та угруповань водоростей є недовговічною. Відбувається 

диференціація екологічних ніш, що забезпечує усталення та стабілізацію 

спільноти на певному рівні видового насичення; 

г) верхня межа розвитку популяцій ґрунтових водоростей може 

визначатися певним суміщенням екологічних ніш внаслідок подальшого 

наростання біомаси співтовариства через абсолютне домінування одного або 

кількох видів. Знижується видове різноманіття та, ймовірно, внаслідок цього 

зменшується сталість спільноти, яка досягає своєї клімаксної стадії та далі 

руйнується. На місці цієї спільноти виникає нова, з новими домінантами. 

Відтворюються сезонні сукцесії, у ході яких компоненти наземних скупчень 

водоростей розподіляються у часі та просторі з певною закономірністю. 

Природні коливання сприяють періодичному лідерству різних груп 

водоростей, у т. ч. ціанобактерій, через їх конкурентні переваги. Останні 

виникають у ході нерівномірного споживання з ґрунту елементів 

мінерального живлення вищими рослинами, що призводить у кінцевому 

підсумку до осіннього спалаху розмноження ціанобактерій, які не є 

чутливими до нестачі азоту. Застосовування мінеральних та органічних 

добрив змінює баланс поживних речовин у ґрунті та циклічний хід сезонної 

сукцесії.  
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Багаторічні спостереження у сівозмінах різних агроекосистем свідчать, 

що для сезонних сукцесій водоростей орних ґрунтів помірної зони 

характерною є зміна угруповань внаслідок сезонної динаміки біогенів у 

ґрунті, насамперед азоту. Вміст біогенів визначається їх виносом із ґрунту 

вищими рослинами. Також істотний вплив мають агрометеорологічні умови. 

Закономірною зміною угруповань, яка повторюється з року на рік, є така 

послідовність:  

а) одноклітинні зелені та жовто–зелені водорості (кінець весни – 

початок літа);  

б) нитчасті зелені (кінець весни – початок літа);  

в) безгетероцістні ціанобактерії (початок – середина літа);  

г) гетероцистні ціанобактерії (кінець літа – осінь).  

Повна реалізація групового потенціалу водоростей ґрунту (та/або 

видового) відбувається виключно під час сезонної сукцесії (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 – Сезонна динаміка водоростей під час "цвітіння" ґрунтів, 

вміст,% [11] 

Група водоростей, у 

т.ч. ціанобактерій 
Травень Червень Липень Серпень Вересень 

Зелені одноклітинні 38,4 16,5 41,6 18,8 1,06 

Зелені нитчасті 51,0 74,4 26,7 14,8 1,46 

Діатомові 10,6 8,8 14,6 3,7 0,24 

У тому числі ціанобактерії 

Безгетероцистні 0 0 17,1 20,3 14,2 

Гетероцистні 0 0 0 42,4 83,0 

 

Тривале внесення мінеральних добрив також порушує хід сезонних 

сукцесій. При цьому структура скупчення водоростей різниться у залежності 

від доз внесених добрив. 

 У періоди підвищеної вологості "цвітіння" ґрунту може безперервно 

тривати дуже довго (більше двох місяців). Дослідження повного 

флористичного складу плівок "цвітіння" з домінуванням Cylindrospermum 
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licheniforme було проведено двічі: у серпні та вересні 1988 р. під двома 

культурами – вівсом та ячменем (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 – Структура наземних спільнот водоростей у 11–річному 

стаціонарі з внесенням добрив (наприкінці липня),% [11] 

Варіант 

використання 

добрив 

Зелені 

одноклітинні 

Зелені 

нитчасті 
Діатомові 

Ціанобактерії 

безгетероцистні гетероцистні 

Без добрив 18,8 14,8 3,7 56,5 6,2 

N60P120K120 32,2 35,2 4,2 24,7 3,7 

N120P120K120 28,9 62,4 2,0 6,7 0 

N180P120K120 18,8 78,8 2,4 0 0 

 

Результати досліджень на чистих культурах свідчать, що ціанобактерії, 

які зростають у темряві та безкисневому шарі протягом 10 років, можуть 

відновлювати оксигенний фотосинтез за декілька годин після експозиції в 

аеробних умовах [11]. Але різки зміни високої та низької інтенсивності 

освітлення призводить до припинення росту культур ціанобактерій та лізису 

клітин. 

У багатьох дослідженнях визначався вплив температури на 

інтенсивність фотосинтезу. Встановлено, що оптимум продуктивності 

фотосинтезу ціанобактерії мають при температурі 25°С, хоча виділення О2 

виявлено навіть при 1– 2°С. 

Доведено значну роль у фотосинтетичної активності водоростей, у т.ч. 

ціанобактерій, а також їх сапротрофних партнерів у природних та штучних 

асоціаціях. Наприклад, стійкість природних популяцій водоростей до 

інтенсивної освітленості під час "цвітіння" водного середовища пояснюють 

присутністю бактерій, які виділяють СО2 у процесі дихання та збільшують 

величину відношення СО2/О2. У досвіді показано, що нормальне зростання 

ціанобактерій при дуже високій освітленості підтримується тривалий час, 

якщо через суспензію пропускати 0,52% СО2. 

Кількісні флуктуації залежать від гідротермічного режиму, саме який 

визначає початок та інтенсивність самого "цвітіння", а також ценотичних 
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чинників. При цьому усередині окремих популяцій, наприклад, у 

C. licheniforme, відбуваються процеси наростання та падіння чисельності та 

біомаси клітин зі стабілізацією на рівні, що визначений екологічною ємністю 

середовища. 

Біодинамічні процеси при "цвітінні" ґрунту призводять не тільки до 

зміни кількісних параметрів скупчень водоростей. Реалізація видового 

потенціалу ґрунтових водоростей у ході сезонної динаміки неминуче 

призводить до якісних змін у наземних водоростей, тобто до сукцесій. 

Механізм альгоціанобактеріальних сукцесій. Розвиток водоростей 

призводить до динамічного співіснування популяцій водоростей та 

пов'язаних з ними гетеротрофних партнерів. При цьому динамічний характер 

зміни кількісних показників скупчень водоростей (чисельності клітин 

водоростей та їх біомаси) супроводжується їх якісними перебудовами – 

сукцесіями. Тригерним фактором у ході сукцесій за наявністю одного й того 

ж видового пулу водоростей у ґрунті можуть бути як динаміка біогенних 

елементів, так і зв'язки (прямі та опосередковані) з іншими компонентами 

спільноти. Тип створення альгоценозу на поверхні ґрунту визначається 

комплексом екзогенних впливів та сукупністю ендогенних факторів, які 

панують усередині скупчення водоростей. До останніх відносяться зв'язок 

між окремими видами водоростей, між їхніми популяціями, а також 

різноманітні взаємодії водоростей з гетеротрофним комплексом – 

бактеріями, грибами, безхребетними. Ймовірно, динаміка цих взаємодій 

також впливає на хід аутогенної сукцессії водоростей, а сукупність зовнішніх 

та внутрішніх факторів стає причиною сезонних сукцесій [11]. 

Наразі не розроблено цілісного уявлення щодо механізмів альго– 

ціанобактеріальних сукцесій як у ґрунті, так й на його поверхні.  

Сільськогосподарські системи (агроекосистеми, агрогенні системи) є 

більш динамічними щодо біоценозів природного походження. Швидкість їх 

зміни під впливом нових технологій та соціальних змін зростає. Тому 

мікробоценози у ґрунтах агрогенних систем піддаються більш 
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різноманітним, жорстким та численним впливам відносно мікробіоценозів 

залежних або цілинних ґрунтів. До впливу на співтовариства мікроорганізмів 

абіотичних та біотичних факторів приєднуються антропогенні, сила яких 

може перевершувати два перших. 

Тривале застосування добрив та накопичення речовин у ґрунті 

призводять до збільшення метаболічної поверхні, індексу покриття з 

одночасним зниженням питомого фотосинтезу та продуктивності 

водоростей. 

При високому забезпеченні ґрунту азотом змінюється хід сезонних 

сукцесій: ранньосукцесійні види (зелені нитчасті водорості) домінують у 

співтоваристві протягом усього вегетаційного періоду та підтримують його 

ювенільну стадію. При цьому не реалізується потенціал азотфіксуючих 

ціанобактерій, які у ґрунтах помірної зони відносяться до 

поздньосукцесійних видів. 

Складний, неоднозначний характер реакцій окремих організмів та 

системи у цілому був дослідженим в області сільськогосподарської 

мікробіології. Сукупність процесів, що відбуваються у ґрунті, обумовлена 

життєдіяльністю мікробіоти ґрунту, має суперечливий характер та може бути 

причиною як поліпшення родючості ґрунту, так і її погіршення. 

Формування екологічних властивостей ґрунтових водоростей 

відбувалося в умовах різної забезпеченості їх елементами мінерального 

живлення. у результаті виникли види, що відрізняються потребою в азоті та 

зольних елементах. Існують водорості, які здатні мешкати на бідних ґрунтах, 

потужно розвиватися наприкінці вегетаційного сезону при тому, що врожай 

вищих рослин уносить значну частину доступних біогенних елементів. До 

такої групи належать, наприклад, азотфіксуючі ціанобактерії. 

Взаємодії між водоростями та сапротрофними партнерами. Постійна 

екскреція значної кількості продуктів фотоасиміляції у навколишнє 

середовище, а також швидке відмирання клітин, які містять легко 

засвоюваний органічний матеріал, робить окремі клітини водоростей та їх 
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спільноти місцем масового розмноження та розвитку різних груп 

сапротрофів. 

Навколо клітин водоростей утворюються мікрозони, в яких 

створюються сприятливі умови для споживання органічних речовин 

бактеріями. При оптимальних умовах радіус мікрозон, в яких створюється 

підвищена концентрація органічної речовини навколо клітин 

фітопланктонних водоростей, не перевищує 1 мм. Максимальна концентрація 

органічної речовини на поверхні клітини перевищує фонову у 10 разів, до 

цих клітин спрямовуються бактерії у результаті хемотаксису [11]. 

На прикладі фітопланктонних водоростей з використанням 

радіовуглецевого методу було показано, що обсяг виділеної фітопланктоном 

органічної речовини оцінюється у 8 – 45% продукції. За іншими даними, 

загальна утилізація позаклітинного органічного вуглецю водоростей 

бактеріями, яка розрахована як сума споживання на дихання та асиміляцію 

гетеротрофів, становить 50 – 80%, при цьому на дихання бактерій 

витрачається 33 – 78% від спожитого вуглецю. Швидкість мінералізації – 5 –

15% міченого субстрату на добу. Всього 65 – 75% органічної речовини, яка 

спожита бактеріями, піддається мінералізації. 

Швидка трансформація органічного вуглецю фітопланктонними 

бактеріями розглядається як "фікосферний ефект", завдяки тому, що 

водоростеві екстрацеллюлярні продукти вибірково стимулюють ті бактерії, 

які є краще адаптованими для поглинання певних речовин. Селективність 

фікосфери доведена за допомогою лабораторного експерименту зі стійкими 

альгобактеріальними системами.  

Для певної групи бактерій ґрунту альгофікосфера може бути 

інгібуючою. Дослідження специфіки комплексу надґрунтових скупчень 

зелених водоростей на вироблених торфовищах показало, що серед 

сапротрофів домінуюче становище (30 – 90%) займали грамнегативні 

бактерії: рр. Pseudomonas та Flavobacterium, а також присутніми були всі 

основні таксони бактерій, які є характерними для ризосфери та ризоплану 
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вищих рослин: p.p. Agrobacterium, Rhizobium, Azospirillum, Xanthomonas, 

Rhodococcus, Gluconobacter. Дослідження, які були проведені на цих же 

торфовищах пізніше, показали, що на поверхні торфу в період його 

"цвітіння" бактерії виявлялися у кількості 200 – 500 КУО на одну 

водоростеву клітину. При цьому 50% штамів бактерій–супутників зелених 

водоростей – були здатними до активного руху; 75% – оксипозитивні, 85% – 

факультативні анаероби. Більшість штамів проявляло слабку протеолітичну 

активність. Ці бактерії можна розглядати як типові копіотрофи, що 

засвоюють різні водорозчинні мономери, що екскретуються у навколишнє 

середовище водоростями [11].  

У основі трофічних взаємодій зелених водоростей та бактерій у ґрунті 

лежать процеси С– та N–обміну. Процеси С–обміну зводяться до того, що 

водорості та гетеротрофи складають замкнуту циклічну систему: 

фотоасиміляції СО2 водорістю, в якій відбувається екскретування значної 

частини фотоасимілятів та споживання їх супутніми гетеротрофами з 

виділенням СО2, що забезпечує процес фотосинтезу. Показано, що у повітрі 

над "квітучим" ґрунтом з'являється підвищена концентрація діоксиду 

вуглецю (до 0,25 – 0,35%), що запобігає лімітуванню фотосинтезу у 

водоростей [11]. 

Доведено стимулюючий вплив ціанобактерій на розвиток 

мікроскопічних грибів: наприклад, для ціанобактерії Microcoleus 

chthonoplastes (одного з домінантів "цвітіння" південних ґрунтів) показано, 

що її зростання у чистій культурі супроводжується морфологічними змінами 

клітин, деградацією та загибеллю. За наявністю бактеріальних супутників 

водорості зберігали морфологію та стабільне зростання. Можливою 

причиною бактеріозалежного розвитку водоростей можуть бути виділення 

бактеріями у середовище протеаз та інших літичних ферментів, які 

здійснюють гідроліз сполук до простих, які споживаються у подальшому як 

бактеріями, так і водоростями. 
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Результати досліджень життєздатності ціанобактерій в аксенично та 

альгологічно чистих культурах наведені [11]. На підставі аналізу можливих 

шляхів взаємодії партнерів у природних асоціаціях сформульовано 

положення, що найбільш тісні метаболічні відносини, що розвиваються по 

типу симбіотичних, існують між ціанобактеріями та олігоазотофільними 

бактеріями–супутниками. Це доводиться тим, що при виділенні у чисту 

культуру ціанобактерії найважче очищаються саме від цієї групи вселенців. З 

іншого боку, чиста культура ціанобактерій найлегше «забруднюється» 

олігонітрофілами. Культури ціанобактерій, що очищені від олігоазотофілів, 

стають мало життєздатними. Обидва партнери у такій асоціації є метаболічно 

залежними. Ціанобактерії служать постійно поновлюваним джерелом 

енергетичного матеріалу для сапротрофів, які, у свою чергу, підвищують 

вміст СО2 та знижують вміст О2, забезпечують деструкцію органічної 

речовини ґрунту поблизу клітин ціанобактерій, постачають їм вітаміни, 

зокрема, тіамін, рибофлавін та ціанокобаламін. Олігоазотофільні бактерії–

супутники ціанобактерій, які представлені переважно неспоровими 

грамнегативними паличками рр. Chromobacterium та Pseudomonas. Відносно 

менше, але постійно зустрічаються бактерії рр. Mycobacterium, Micrococcus, 

Sarcina, Bacillus. 

Антибактеріальна активність водоростей буває настільки значною, що 

вони виявляються стерильними вже на момент виділення з природних 

середовищ існування. Доведено, що регуляція чисельності бактерій в 

альгобактеріальних асоціаціях відбувається через виділення 

антибактеріально активних метаболітів: ненасичених жирних кислот, 

хлорофілів, терпенів, фенолів та ін. Крім антибактеріального, багато 

водоростей надають антифунгальний ефект. При цьому достовірну інгібуючу 

дію виявлено не лише у водних форм, також у деяких ґрунтових зелених 

водоростей та ціанобактерій. 

Ступінь антагоністичних або симбіотичних відносин між водоростями 

або грибами часто залежить від фізіологічного стану водоростей. В умовах, 



62 

 

що погіршують зростання водоростей, виявляється паразитизм грибів на 

водоростях. Відомі випадки лізису багатьох зелених водоростей та 

ціанобактерій міксобактеріями. 

Дослідження кількісного зв'язку між ґрунтовими водоростями та 

сапротрофами у наземних скупченнях були виконані у 30 монолітах 

дернового слабопідзолистого "квітучого" ґрунту з ґрунтового стаціонару 

[11]. На поверхні ґрунту в момент спостереження розвинулися потужні 

скупчення, що включали мікроскопічні колонії азотфиксуючої ціанобактерії 

Nostoc sp.sp. діаметром до декількох міліметрів. 

Кількісний облік показав, що у міру заглиблення під поверхню землі 

чисельність та біомаса водоростей починають різко скорочуватися 

(табл. 2.15).  

Таблиця 2.15 – Чисельність та біомаса водоростей та сапротрофних 

мікроорганізмів під час "цвітіння" ґрунту [11] 

 

Глибина, мм 

Водорості Сапротрофи 

чисельність 

клітин, тис./г 

біомаса, 

мг/г 

чисельність 

клітин 

біомаса, 

мг/г 

0 – 2 6,59х107 3,230 5,46х109 5,46х10 – 4 

2 – 5 3,54х106 0,419 1,12х109 1,12х10 – 4 

5 – 10 1,85х106 0,135 7,09х108 7,09х10 – 5 

10 – 20 4,39х105 0,031 7,10х108 7,10х10 – 5 

 

На глибині 20 мм, у порівнянні з верхнім шаром 0 – 2 мм, їх 

чисельність зменшувалася з 65,9 до 4,4 млн. клітин/г, тобто більш ніж у 100 

разів. Падіння біомаси було ще значнішим: з 3,230 до 0,031 мг/г відповідно. 

Залежність чисельності клітин водоростей, у т.ч. ціанобактерій, у 1 г 

ґрунту від глибини описується рівнянням: 

𝑦 =
1

0,0162𝑥 − 0,0315
 

де y – чисельність клітин водоростей;  

x – глибина, мм. 
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Показово, що середні обсяги клітин є найменшими на поверхні, при 

заглибленні відбувається їх збільшення (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 – Середній об’єм клітини водоростей на різній глибині, 

мкм3 [11] 

Глибина, мм Одноклітинні водорості Ціанобактерії 

0 – 2 11,7 47,0 

2 – 5 18,4 153,0 

5 – 10 31,7 86,3 

10 – 20 46,7 84,5 

 

Хоча розвиток сапротрофних бактерій не залежить від світла, у даному 

досліді аналогічний спад чисельності був зареєстрований також у них. При 

переході від шару 0 – 2 мм до наступного їх щільність знижувалася на 

порядок (від 5,48х109 до 7,10х108 клітин/г). Чисельність бактерій, що 

виявлена у шарі 0 – 2 мм, становила приблизно 5,5 млрд. клітин/г. Ця 

величина значно перевищувала показники чисельності бактерій у разі, коли 

їх кількість традиційно визначали у шарі ґрунту 0 – 5 або 0 – 20 см. 

При цьому біомаса бактерій ґрунту була істотно нижчою, ніж 

водоростей, й складала приблизно 0,01%. Відомі аналогічні результати й для 

фітопланктону, де у мікрозонах поблизу кожної клітини водоростей, бактерії 

збільшували свою чисельність на порядок, як у надґрунтових скупченнях. 

"Цвітіння" ґрунту є потужним середоутворюючим фактором для 

бактерій – сапротрофів. В умовах, що створювалися у досліді, ґрунт 

трансформувався у більш упорядковане стратифіковане середовище.  
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3 ТОКСИНИ ЦІАНОБАКТЕРІЙ У ҐРУНТАХ 

3.1 Джерела надходження ціанотоксинів у ґрунти 

Основним джерелом надходження ціанотоксинів до ґрунтів є 

забруднена вода евтрофованих водних об’єктів, яку використовують для 

зрошення сільськогосподарських рослин [28]–[32]. Також важливим 

джерелом забруднення ґрунту ціанотоксинами слугує саме ціанобактеріальна 

біомаса (від тисяч до мільйонів тон), яка видаляється з евтрофованих водних 

об’єктів та складається на земельних ділянках та лісових угіддях без будь–

якої обробки [33]. 

Ще одним джерелом забруднення ґрунту ціанотоксинами є 

безпосереднє використання ціанобактеріальної біомаси в якості органічного 

добрива, наприклад у Китаї [34], [35], де з 1970–х років ціанобактерії 

використовуються як біологічне добриво для культур рису. При вирощуванні 

рису та пшениці живі ціанобактерії дозволяють фіксувати азот для 

поповнення азоту ґрунту [36]–[38]. Ціанобактеріальна та ризобактеріальна 

маса може використовуватися з метою збільшення родючості ґрунтів та 

врожайності культур. 

Наявність ціанотоксинів у біологічних (біокристалічних) зразках 

посушливих ґрунтів може розглядатися як ще одне джерело забруднення 

ґрунтів ціанотоксинами [39]–[41]. 

Ціанотоксини можуть утворюватися ціанобактеріями у ґрунтовій кірці 

посушливих регіонів [55]–[57]. У біологічній кірці лесових ґрунтів 

Північного Ірану присутні різні види ціанотоксинів. Оприлюднені дані щодо 

наявності β–N–метиламино–1–аланіну (BMAA) у ґрунтах району Перської 

затоки [58], ВМАА; 2,4–діаміномасляної кислоти (DAB) та N–(2–аміноетил) 

гліцину (AEG) у біологічній кірці ґрунтів Катару [59], [60]. 

Спільна присутність BMAA, DAB та AEG у ґрунтовій кірці може 

призвести до несприятливих гігієнічних наслідків через процес синергізму, 
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тому необхідно враховувати взаємодію цих трьох ізомерів для об’єктивної 

оцінки їх впливу на здоров'я людини та стану тварин у посушливих регіонах.  

У зразках гавайського ґрунту був виявлений МС–LA, який 

продукували ціанобактерії Hapalosiphon hibernicus BZ–3–1 [61]. BMAA був 

ідентифікований у ціанобактерій, які розвиваються у симбіозі з деякими 

рослинами, зокрема, цикадовими, бобовими та ін. [62], [63].  

У сильно засолених ґрунтах та солончаках України домінують 

ціанобактерії, яких відносять до порядків Oscillatoriales, Chroococcales та 

Nostocales [64]. У біологічній кірці ґрунтів мису Казантип (Крим) до числа 

найбільш поширених видів ціанобактерій віднесені представники роду 

Microcoleus Desmazières ex Gomont (Oscillatoriales) [64]. 

Джерелом ціанотоксинів у ґрунтах, особливо у посушливих районах, 

може виступати ґрунтова кірка, у якій токсини ціанобактерій з’являються 

внаслідок "цвітіння" при масовому розвитку токсичних видів. Ціанобактерії 

іноді володіють особливими властивостями біоцидності [42]. У недавньому 

дослідженні [43] розглянуто використання відходів водоростей в якості 

органічного добрива після компостування. Цей процес може протягом 1–35 

днів сприяти деградації 90–95% загальної кількості ціанотоксинів, що 

містяться в ціанобактеріальній біомасі [44], [45]. Деградація ціанотоксинів 

під час компостування ціанобактерій може бути пов'язана з різноманітністю 

ґрунтових мікроорганізмів, умовами компостування та типом ціанотоксинів, 

які є присутніми у "квітучій" біомасі [46], [47].  

Певні види ціанобактерій з родів Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon, 

Planktothrix, Oscillatoria, Cylindrospermopsis і рідше Gomphosphaeria, 

Coelosphaerium, Gloeotrichia, Nodularia і Nostoc синтезують різноманітні 

алкалоїдні та пептидні ціанотоксини, які створюють загрозу для здоров’я 

людини та навколишнього середовища [48]–[52].  

Ціанотоксини потрапляють у навколишнє середовище після лізису 

клітин водоростей внаслідок старіння [53] або після обробки ціанобактерій 

розчинами альгіцидів [54].  
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Ціанотоксини підрозділяються на головні три класи, залежно від 

органів, на які вони діють: 

а) гепатотоксини (вражають печінку); 

б) нейротоксини (вражають нервову систему);  

в) дерматотоксини (подразливі токсини, які вражають шкіру).  

Перші два класи надходять до організму людини оральним шляхом, 

останній діє переважно на шкіру. 

Останнім часом закордонні дослідники все більшу увагу приділяють 

ендотоксинам – складовим мембрани ціанобактерій, які виступають як 

патогенні агенти виникнення специфічних захворювань людини. 

Протягом останніх кількох десятиліть докладено значних зусиль щодо 

дослідження умов утворення, міграції та акумуляції ціанотоксинів у донних 

відкладах та водних організмах, у тому числі тих, що використовуються в 

їжу. Виконано багато досліджень відносно географічного поширення різних 

видів ціанобактерій у поверхневих водах світу; механізмів впливу токсинів, 

що утворюються ціанобактеріями, на здоров’я людей та стан тварин; 

запропоновані методи оцінювання екологічного та гігієнічного ризику 

"цвітіння" водних об’єктів; встановлені нормативи допустимого вмісту 

ціанотоксинів у питних водах та гранично допустимого надходження їх до 

організму людини.  

Значно менше приділено уваги дослідженню ціанотоксинів у ґрунтах. 

Це пов’язано з особливостями ролі ціанобактерій у ґрунтових екосистемах, 

складністю дослідження ціанотоксинів у ґрунтах та специфікою їх впливу на 

здоров’я людини.  

Дослідження впливу ціанотоксинів на рослини, мікроорганізми, 

представників ґрунтової фауни та взагалі функціонування екосистем ґрунту 

активізувалися в останні 10 − 15 років. Причина цього полягає у поглибленні 

уявлень щодо небезпеки ціанотоксинів, вдосконаленні аналітичних методів 

визначення вказаних сполук та зростанням процесів евтрофування як 

поверхневих вод, так і ґрунтів.  
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Спосіб утилізації біомаси водоростей "квітучих" водойм шляхом їх 

використання на сільськогосподарських полях після осадження та 

зневоднення у спеціально створених дрібних ставках, який застосовується у 

Китаї, не може вважатися безпечним, адже що при цьому способі у ґрунтах 

спостерігаються високі концентрації ціанотоксинів – від 65 до 276 нг/г (св) 

навколо систем підготовки водоростевої біомаси та від 2,12 до 6,6 нг/г (св) на 

полях посівів. Присутність у ґрунтових розчинах МС від 0,35 до 2,0 мкг/л 

свідчить про потенційно високий ризик вивільнення цих сполук. Внаслідок 

цього у ґрунтових водах поблизу ставків концентрація МС може становити 

1,2 мкг/л.  

3.2 Накопичення токсинів ціанобактерій у рослинах 

При застосуванні для зрошення води з евтрофованих водойм або 

«зеленого» добрива у вигляді маси ціанобактерій може відбуватися 

накопичення ціанотоксинів у рослинах.  

Аналіз вмісту ціанотоксинів у 7 видів дикорослих рослин показав, що 

при поливі їх водою, яка містить ціанотоксинів, концентрація токсинів у 

рослинній масі коливається від 19 до 222 мкг/кг (св). Максимальна 

концентрація ціанотоксинів виявлена у Digitaria sanguinalis (L.) Scop, а 

мінімальна − у листках Ramulus Salicis Babylonicae. Накопичення токсинів 

ціанобактерій у сільськогосподарських культурах, зокрема, у овочах, є 

набагато вищим, ніж у траві та деревах [33].  

У залежності від виду сільськогосподарських рослин (досліджено 13 

видів) вміст ціанотоксинів коливався від 30 до 365 мкг/кг (св), переважно 

<150 мкг/кг (св). Максимальна концентрація ціанотоксинів (365 мкг/кг) 

виявлена у гарбузах [33]. При поливі рослин суспензію ціанобактерій із 

ставків–відстійників спостерігалося зниження врожаю кінських бобів на 

80%. На базі виконаних досліджень зроблено висновок щодо наявності 

певного ризику для здоров’я людей при зрошенні посівів, пасовищ та лісних 

масивів водою, яка містить ціанотоксини, та небезпечності використання 
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біомаси водоростей в якості добрива, навіть при застосуванні вдосконаленої 

технології її підготовки.  

Найбільша кількість публікацій щодо ціанотоксинів, які присутні у 

ґрунтах, присвячена саме дослідженню накопичення їх у рослинах при 

зрошенні посівів водою з «квітучих» водойм. Детальні дослідження з 

акумуляції ціанотоксинів у рослинах наведені у [66]. Досліджувалися 

рослини: салат (L. sativacv Green Oak Leaf), ріпак (Brassica napa cv Winfred), 

багаторічний райграс (Lolium perennecv Grasslands Samson) та конюшина біла 

(Trifolium repens cv Grasslands Kopu II), які вирощували з насіння в ємностях 

з піском у теплицях. Озерну воду, в якій були присутні поодинокі клітини 

Microcystis aeruginosa, що містили ціанотоксинів, наносили або 

безпосередньо на поверхню піску, або на пагони рослин. Середня загальна 

концентрація ціанотоксинів (у перерахунку на MC–LR) в озерній воді, яку 

використовували в експерименті, складала 2,1 мг/л, що знаходиться у межах 

діапазону визначених концентрацій ціанотоксинів в евтрофованих водах 

Нової Зеландії. В цих водних об’єктах було визначено 10 різних 

ціанотоксинів, з них головними складовими були MC–RR (31%), MC–LR 

(25%), MC–FR (15%) та MC–WR (15%), у той час як вміст МС–desMeRR, 

МС–LY, МС–desMeLR, МС–AR, МС–LA та МС–YR складав від 0,3% до 5% 

загальної кількості МС. Були виявлені певні відмінності процесів акумуляції 

МС у залежності від виду рослин. Так, загальна концентрація МС у коренях 

конюшини складала 1,45 мг/кг (св), у райграсу − 0,20 мг/кг (св), у ріпаку − 

0,12 мг/кг (св). Здатність до акумуляції МС виявилася неоднаковою не тільки 

у різних рослин, але і в окремих органах одного виду. Наприклад, вміст МС у 

коренях салату складав 0,68 мг/кг (св), а в листках − 0,79 мг/кг (св). Рівень 

накопичення МС рослинами залежав також від способу та інтенсивності 

поливу.  

Вміст МС може відрізнятися не лише у різних видів рослин, окремих їх 

органах, але і в частинах цих органів. Детальні дослідження вмісту МС у 

листках салату (Lactuca sativa) в умовах зрошення водою, яка містить МС 
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ціанобактерій, показав, що вміст MC–LR у центральній частині листків 

складав 2,5 мг/кг (св), у дистальній зоні дозрілих листків − 0,833 мг/кг (св), у 

прикореневій зоні зрілого листка − 0,093 мг/кг (св). Навіть на поверхні 

листків салату ціанобактеріальні клітини зберігаються до 10 діб після 

останнього поливу [67].  

Можливість акумуляції ціанотоксинів у рослинах, у т. ч. в їстівних 

частинах сільськогосподарських культур, викликає стурбованість через ризик 

для здоров’я людини та стан тварин при використанні таких рослин [30], 

[31], [68]–[72]. Встановлено, що полив L. sativa водою, в якій концентрація 

ціанотоксинів не перевищує вміст цих токсинів у природних водах (від 0,62 

до 12,5 мг/л), може призвести до вживання ціанотоксинів людиною від 0,33 

до 7,11 мкг/кг маси тіла за добу, що перевищує рекомендовану ВООЗ добову 

дозу (TDI) − 0,04 мг/кг маси тіла [73].  

Небезпека надходження токсинів ціанобактерій у ґрунти та рослини з 

водами при зрошенні сільськогосподарських культур пов’язана зі значним 

поширенням цих небезпечних сполук у поверхневих водах усіх континентів. 

Виконано узагальнення матеріалів 468 публікацій, які присвячені 

дослідженню різних токсинів ціанобактерій у поверхневих водах окремих 

регіонів світу [74]. На теперішній час у 869 прісноводних екосистемах із 66 

країн світу зареєстровано 1 118 ідентифікацій основних ціанотоксинів. У всіх 

країнах найчастіше реєструють присутність МС (63%; 699 з 1118), 

циліндроспермопсину (10%; 107 з 1118), анатоксинів (9%; 100 з 1118), 

сакситоксинів (8%; 93 з від 1118) та нодуляринів (6%; 67 з 1118).  

На рис. 3.1 наведено частоту виявлення ціанотоксинів у поверхневих 

водах світу.  

Спостерігаються певні відмінності у поширеності ціанотоксинів в 

окремих регіонах світу (табл. 3.1). У Європі частіше, ніж у Америці, 

виявляється циліндроспермопсин, а в Америці переважають нодулярини. 
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Рис. 3.1 − Поширеність окремих ціанотоксинів у поверхневих водах [28] 

MC – мікроцистини; CYN – циліндроспермопсин; ATX – анатоксини; STX – 

сакситоксини; UR/NOD – нодулярини; N/A – тип токсину не визначено 

Таблиця 3.1 – Зведені дані щодо виявлення ціанотоксинів у 

поверхневих водах різних континентів [27] 

Ціанотоксин Африка Азія 
Австралія 
та Нова 
Зеландія 

Європа 
Північна та 
Центральна 

Америка 

Південна 

Америка 
Земна куля 

MCs 77% 79% 55% 58% 57% 63% 699 (63%) 

CYN 2% 10% 8% 18% 4% 3% 107 (10%) 

ATXs 9% 3% 5% 10% 15% 7% 100 (9%) 

STXs 1% 3% 21% 10% 3% 13% 93 (8%) 

NOD 3% 1% 4% 1% 0% 0% 19 (2%) 

UR 4% 3% 5% 1% 14% 11% 67 (6%) 

Н.в. 4% 1% 2% 0% 8% 3% 33 (3%) 
Кількість 

повідомлень  
100 168 166 341 238 105 1118 

Примітка: MC – мікроцистини; CYN – циліндроспермопсин; ATX – 

анатоксини; STX – сакситоксини; UR/NOD – нодулярини, Н.в. – вид токсину не 

вказано. 

На рис. 3.2 наведено підсумок повідомлень щодо виявлення окремих 

ціанотоксинів у поверхневих водах країн Європи. 

Наразі вміст ціанотоксинів у водах для поливу не нормується, 

відповідно, не контролюється. На відміну від питної води, вода для зрошення 
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використовується безпосередньо із водних об’єктів, як правило, без 

очищення. У багатьох країнах, у тому числі в Україні, вода аналогічної 

якості, тобто без очищення, подається для фонтанів та поливу зелених 

насаджень у містах. Дослідження, які виконані в останні роки, свідчать про 

значну гігієнічну та екологічну небезпеку подібного використання води 

"квітучих" водойм [17].  

 

 

Рис. 3.2 − Поширеність окремих токсинів ціанобактерій 

у поверхневих водах Європи [75] 

 

Оприлюднені дані щодо накопичення ціанотоксинів, які надходять з 

поливними водами, у ґрунтах та наземних рослинах. Серед робіт, що 

присвячені дослідженню акумуляції ціанотоксинів рослинами, слід 

відзначити [76], в якій наведені результати лабораторного експерименту з 

метою дослідження наслідків поливу розсади сільськогосподарських культур 

(сої, кукурудзи та ін.) водою з наявністю ціанотоксинів MC–LR і MC–LF, а 

також безклітинним екстрактом, який містив MC–LR у концентрації 5 мг/л. 

Накопичення MC–LR у коренях рослин (від 12 до 127 мг/кг вв) було вищим, 
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ніж у стеблах (від 1,0 до 64 мг/кг вв). Відзначена пряма кореляція між 

вмістом MC–LR та ступенем пошкодження рослинних клітин. 

Після 7–денного зрошення салату у лабораторних умовах 100 мл води, 

що містила 10 мкг/л MC–LR, накопичення токсину в листках салату досягало 

100 мкг/кг (вв) [77].  

У роботі [78] наведені результати лабораторних дослідів, під час яких 

салат, моркву та зелену квасолю обробляли водою зі вмістом MC–LR 0,1, 5,0 

та 10,0 мкг/л. Зрошення проводили методом дощування та розпилювання. 

Були використані сучасні методи кількісної оцінки концентрацій MC–LR у 

різних частинах рослин (їстівних та неїстівних фрагментах), вимірювали 

також продуктивність рослин (розмір та масу їстівних листів), підраховували 

можливий ризик акумуляції цих токсинів для людини на основі існуючих 

математичних моделей. Накопичення MC–LR було вищим у рослинах (2,2–

209,2 мкг/кг), ніж у ґрунті (0–19,4 мкг/кг). Ступень накопичення MC–LR 

змінювався у залежності від виду овочів, частин рослин та способів поливу. 

Відзначено, що накопичення MC–LR призвело до зниження росту рослин та 

якості врожаю, при цьому МС зберігався у ґрунті після збору врожаю. 

Оцінки потенційного добового споживання MC–LR (при встановленому 

вмісті накопичення токсину в їстівних фракціях рослин) свідчать про 

перевищування як хронічної контрольної дози (0,003 мкг/кг маси тіла), так і 

загальної добової норми споживання (0,04 мкг/кг маси тіла). Тобто існує 

необхідність розроблення спеціальних рекомендацій відносно використання 

води, яка забруднена МС, для зрошення сільськогосподарських культур, а 

також правил споживання отриманої продукції.  

Більшість досліджень акумуляції ціанотоксинів у наземних рослинах 

проведено в штучно створених умовах (при вирощуванні рослин у 

парникових горщиках або за допомогою гідропоніки) з використанням часто 

екологічно нереалістичних концентрацій ціанотоксинів, що не дає 

можливості отримати уявлення щодо процесу акумуляції ціанотоксинів у 

польових умовах. Висновки, які ґрунтуються на результатах цих досліджень, 
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на думку низки вчених [76]–[79] можуть перебільшувати біодоступність та 

ступень накопичення МС у посівах. Так, у роботі [79] повідомляється, що в 

умовах гідропонного вирощування ріпи (Brassica rapa) при концентрації 

MC–LR 100 і 1000 мкг/л, МС накопичувалися у коренях, стеблах та листках 

рослин. Але при вирощуванні ріпи у ґрунті з аналогічними концентраціями 

MC–LR акумуляція токсину в рослинах не спостерігалося.  

До схожих висновків прийшли вчені Шрі–Ланки [80], аналізуючи 

накопичення MC–LR рослинами рису (Oryza sativa) та водяного шпинату 

(Ipomoea aquatica), які вирощували у лабораторних та польових умовах. У 

експерименті використовували два сорти рису − традиційний (Suwandel) та 

гібридний BG358. Зразки рослин відбирали з сільськогосподарських угідь, 

які зрошувалися із водойми з вмістом MC–LR 180 мкг/л. У лабораторних 

дослідах використовували воду з поліевтрофного водного об'єкту, 

концентрація MC–LR у якому досягала 3197,37 мкг/л. Тривалість 

експерименту становила 4 місяці. Було встановлено, що накопичення MC–LR 

в їстівних тканинах усіх рослин, які зростали у польових умовах, є нижчим, 

ніж у тих, що вирощували у лабораторії, й складала від 18,19 до 132,86 

мкг/кг. Спостерігалася різниця між рослинами в їх здатності акумулювати 

токсини (табл. 3.2).  

Обидва сорти рису зрошували водою з однаковим вмістом MC–LR, але 

накопичення токсину було вищим у зернах гібридного сорту рису BG358. 

Цей дослід свідчить, що споживання рослин, які вирощувалися у 

лабораторних умовах, може сприяти значному добовому поглинанню 

токсину людиною, тоді як від тих же рослин, що були зібрані з поля, вміст 

MC–LR був значно нижчим. Але в деяких випадках, наприклад, для 

гібридного рису BG358, розрахункові вмісти перевищували допустимий 

рівень надходження MC–LR, який встановлений ВООЗ; тобто існує 

потенційний ризик для здоров'я людини.  
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Таблиця 3.2 – Середній вміст MC–LR та пов’язані з ними середні 

потенційні добові дози накопичення МС при споживанні зерна Oryza sativa 

та зеленої маси Ipomoea aquatica [80] 

Варіанти Рослина 

Середній вміст 

MC–LR в їстівній 

частині, мкг/кг 

Середнє потенційне 

надходження MC–LR у 

організм людини, мкг/кг 

маси тіла за добу 

Рослини, які 

вирощені у 

лабораторних 

умовах 

O.sativa  

(BG358) 
567,52 ± 4,88 2,84 ± 0,01 

O.sativa 

(Suwandel) 
429,83 ± 4,39 0,22 ± 0,01 

I. aquatica 350,82 ± 2,86 0,06 ± 0,01 

Рослини, які 

вирощені у 

польових 

умовах 

O. sativa 

 (BG358) 
20,97 ± 0,31 0,10 ± 0,01 

O.sativa 

(Suwandel) 
18,19 ± 0,16 0,009 ± 0,005 

I. aquatica 132,86 ± 0,26 0,03 ± 0,01 

 

Багато видів наземних рослин здатні акумулювати MC–LR, зокрема, це 

стосується ріпаку, нуту, сої, салату, томатів, сочевиці, люцерни, рису, гороху, 

квасолі, пшениці, кукурудзи та навіть яблуні (табл. 3.3). 

Аналіз даних таблиці 3.3, дозволяє зробити висновок щодо залежності 

вмісту MC–LR у рослинах від вмісту ціанотоксину у воді для зрошення, 

тривалості поливів тощо. У більшості випадків концентрація MC–LR у 

коріннях рослин є вищою, ніж у листях, що підтверджує висновки низки 

дослідників [81], [82] стосовно здатності MC–LR всмоктуватися корінням та 

переміщуватися до пагонів, хоча механізм цього процесу ще не встановлено. 

Згідно результатів досліджень [83], MC–LR завдяки транслокації можуть 

переходити у плоди та навіть у нові рослини через насіння, як це 

спостерігається у Capsicum annuum. Повідомляється про накопичення MC–

LR у плодах Lycopersicоn esculentum (томати) [84]. Але дослідники [81], 

використовуючи 14С−MC–LR, встановили, що накопичення MC–LR у 

рослинах томатів S. lycopersicum cv. MicroTom, які вирощували у ґрунті, 

трапляється лише у листках і коренях, але не у плодах. Ці суперечливі 
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результати можуть бути пояснені різницею в умовах проведення 

експериментів, зокрема, у неоднаковій тривалості спостережень. 

Таблиця 3.3 − Накопичення MC–LR різними видами їстівних рослин [69] 

 

Вид рослини Вміст МС–RL у 

воді зрошення, 

мкг/л 

Тривалість 

дії, доба 

Орган рослини, 

що 

досліджували 

Вміст МС–RL у 

рослинній масі, 

нг/кг 

1 2 3 4 5 

Brassica 

napus 

24 

10 

Екстракт із 

рослини (за 

винятком 

коренів) 

2,61 

120 8,32 

600 123,57 

3000 651 

Cicer 

arietinum 
5 1 Пагони ~10 

Glycine max 5 1 Пагони ~10 

Lactuca sativa 2 

15 Листя 

~33 

5 ~103 

10 ~143 

Lactuca sativa 

5 

1 

Листя 

~1,30 

4 ~1,59 

7 ~2,05 

Lactuca sativa 

10 

1 ~2,94 

4 ~3,83 

7 ~4,04 

Lycopersicon 

Esculentum 
100 7 

Зелені плоди ~5 

Зрілі плоди ~10 

5 

90 

Листя н.в. 

Корені 4,5 

20 
Листя 0,29 

Корені 4,8 

50 
Листя 0,33 

Корені 5,7 

100 
Листя 0,55 

Корені 8,1 

Malus pumila 30 

14 Пагони 

14,76 

300 43,94 

3000 510,23 

Lens 

culinarian 
5 1 Пагони ~20 

Medicago 

sativa 
5 1 Пагони ~27 
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Закінчення табл. 3.3 

1 2 3 4 5 

Oryza sativa 120 

10 

Екстракт із 

рослини (за 

винятком 

коренів) 

2,94 

300 5,12 

600 5,40 

Pisum sativum 5 1 Пагони ~18 

Phaseolus 

vulgaris 
5 1 Пагони ~38 

Vigna radiata 

green 
5 1 Пагони ~18 

Vigna 

radiatared 
5 1 Пагони ~4 

Triticum 

aestivum 
5 1 Пагони ~28 

Zea mays 5 1 Пагони ~40 

 

Більшість наукових публікацій присвячені дослідженню біоакумуляції 

MC–LR. Значно менше уваги приділяється дослідженню накопичення інших 

ціанотоксинів наземними рослинами. У роботі китайських фахівців [28] 

наведені результати досліджень накопичення MC–LR, MC–RR та МС–YR у 

різних овочах, зібраних з полів поблизу озера Діанчі. Майже у всіх зразках 

рослин (досліджено 28 зразків) виявилися МС, сумарний вміст яких 

коливався від 36,4 до 2352,2 мкг/кг (св). Найбільш суттєво рослини 

накопичували MC–RR, зокрема, середня концентрація цього МС складала: у 

салаті 973,7 мкг/кг; у водному шпинаті − 298,8 мкг/кг; у капусті − 138,6 

мкг/кг та у китайській кольоровій капусті − 196,4 мкг/кг (св).  

Найбільш детальні та масштабні дослідження щодо накопичення МС у 

наземних рослинах виконано Xiang Lei et al. [32]. Метою цих досліджень 

було:  

 а) систематичне спостереження за вмістом, особливостями 

розповсюдження та потенційними джерелами трьох видів МС (MC–LR, MC–

RR, MC–YR) у воді для зрошування, ґрунтах та їстівних частинах овочів 

великих зрошувальних систем,  
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б) оцінка потенційного гігієнічного та екологічного ризиків 

зрошування сільськогосподарських культур водою з евтрофованих водних 

об’єктів.  

Збір зразків провели у двадцяти трьох овочевих господарствах, що 

охоплюють майже всі овочеві сільськогосподарські угіддя трьох районів, у 

т.ч. овочеві господарства поблизу озера Діанчі, озера Сіньюн та водосховища 

Дашахе. Ці водні об’єкти − життєво важливі ресурси прісної води на півдні 

Китаю, води яких використовуються для зрошення мільйонів гектарів овочів 

зрошувальними каналами. За останні кілька десятиліть зростаюче 

антропогенне навантаження на екосистеми цих водних об’єктів призвели до 

їх евтрофування та домінуванню токсичних ціанобактерій у фітопланктоні. 

Для контролю використовували підземні та дощові води, у яких вміст 

ціанотоксинів був надзвичайно низьким.  

Аналіз вмісту ціанотоксинів у водах, що використовували для 

зрошення, показав переважання внутрішньоклітинні ціанотоксини. Середні 

концентрації позаклітинних ціанотоксинів (екзотоксинів) становили 0,94 –

16,2 мкг/л, а внутрішньоклітинних (ендотоксинів) − 50,2 – 271,4 мкг/л, 

середнє співвідношення між ендотоксинами та екзотоксинами складало 46,0 

− 98,6%. В усіх зрошувальних водах концентрація MС–RR була найвищою, у 

діапазоні 58,7 – 276,0 мкг/л, вміст MC–LR та MC–YR був суттєво нижчим, 

середня концентрація цих МС коливалася від 0,1 до 6,7 мкг/л.  

Ціанотоксини були виявлені в усіх досліджених ґрунтах 

сільськогосподарських призначення, які зрошувалися водою з евтрофованих 

водних об’єктів. Сумарна концентрація ціанотоксинів у залежності від 

регіону змінювалася від 0,5 до 186,3 мкг/кг. У ґрунтах, як і у зрошувальній 

воді, основним був MC–RR, середня концентрація якого коливалася від 2,8 

до 14,9 мкг/кг, складаючи >50% MС. Встановлено, що концентрації 

ціанотоксинів у ґрунтах, на яких вирощують різні сільськогосподарські 

культури, суттєво відрізняються. У ґрунтах, на яких вирощують овочі з 

метою використання листя, як правило, концентрація ціанотоксинів є вищою, 
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ніж у тих, на яких вирощують овочі для отримання коренеплодів. вважають, 

що це може бути пов’язано з рядом причин: відмінностями у технологічному 

режимі поливів різних культур, специфікою агротехнічних прийомів їх 

вирощування та неоднаковою інтенсивністю біодеградації ціанотоксинів у 

ризосфері різних рослин [32].  

Ціанотоксини зазвичай виявляли в їстівних частинах відібраних овочів 

(частота виявлення 90,9 – 100%), які зрошували водами з евтрофованих 

водойм. Сумарна концентрація ціанотоксинів складала від н.в. (не виявлено) 

до 381,4 мкг/кг. Сумарний вміст МС в овочах, які поливали водою з 

водосховища Дашахе та озера Діанчі (середнє значення 9,2 – 117,6 мкг/кг вв) 

був вище, ніж у районі озера Сіньюнь (середнє значення 7,7 – 52,8 мкг/кг, 

вв), через вищі концентрації MС у водах для зрошування. Серед різних видів 

овочів найвищі концентрації МС виявлені в овочах, у яких використовують в 

їжу листя (середня концентрація МС дорівнювала 9,2 – 117,6 мкг/кг, вв), а 

найменші − в овочах, в яких вживають коренеплоди (середня концентрація 

дорівнювала 4,9 − 17,5 мкг/кг, вв). Відзначено, що селера мала найвищий 

рівень накопичення МС у всіх місцях відбору зразків, що свідчить про певні 

особливості у біології цієї культури.  

У досліджених рослинах у найбільших концентраціях накопичувався 

мікроцистин МС–RR (частота виявлення якого складала 90,9 – 100%; а 

середній вміст сягав 28,8 – 44,6 мкг/кг, вв). Серед МС, які були виявлені в 

овочах, 62,6 – 100% становив MC–RR, <30% складали МС–LR (0,6 – 5,2 

мкг/кг, вв) та MC–YR (1,5 – 2,0 мкг/кг, вв).  

Коефіцієнт біоакумуляції МС (bioconcentration factor − BCF ) у 

більшості овочів (1,3 – 23,4 л/кг), які вирощувалися навколо озер Сінгюн та 

Дашахе, був > 1 (табл. 3.4) [32]. Нижчі значення коефіцієнту біоакумуляції 

(0,03 – 0,64 л/кг) МС спостерігалися в овочах поблизу озера Діанчі. Ці дані 

одержані через наявність внутрішньоклітинних МС (95,6 – 99,9%) у водах 

для зрошення з цього озера та через нижчу температуру протягом періоду 

вегетації.  
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Таблиця 3.4 –Коефіцієнти біоакумуляції МС в овочах (BCF), л/кг [32] 

Водний об’єкт  Рослина Коефіцієнт акумуляції МС  

Озеро Діанчі 

(Dianchi) 

Селера 0,64 ± 0,39 

Хризантема овочева  0,15 ± 0,06 

Осот звичайний 0,03 ± 0,01 

Капуста 0,05 ± 0,02 

Листки гірчиці 0,04 ± 0,04 

Салат 0,03 ± 0,01 

Озеро Cінгюн 

(Xingyun) 

Часник 0,03 ± 0,02 

Селера 23,4 ± 25,7 

Капуста 20,7 ± 26,7 

Зелена квасоля 7,4 ± 8,7 

Перець 8,1 ± 10,1 

Баклажани 7,2 ± 9,2 

Морква 1,3 ± 1,4 

Водосховище 

Дашахе 

(Dashahe)  

Селера  5,8 ± 6,7 

Салат 4,4 ± 4,7 

Капуста 3,8 ± 4,0 

Зелена квасоля 2,3 ± 2,0 

Баклажани 1,3 ± 1,0 

Морква 0,5 ± 0,4 

Редька  0,4 ± 0,5 

 

Фізико–хімічні характеристики ґрунту теж можуть впливати на 

накопичення ціанотоксинів у посівах. Ґрунти з більшим вмістом органічної 

речовини та глини схильні до адсорбції більшої кількості ціанотоксинів, що 

призводить до зниження концентрації токсинів у посівах. 

Певний вплив на акумуляцію ціанотоксинів у рослинах може оказувати 

також забруднення ґрунтів важкими металами, які здатні зменшувати обсяг 

надходження токсинів до рослин завдяки хімічному зв’язку з 

ціанотоксинами. Такі ґрунти накопичують ціанотоксини менше, ніж рослини. 

Низька здатність ґрунтів до сорбції ціанотоксинів призводить до підвищення 

доступності та акумуляції їх у посівах. Високий акумуляційний потенціал 

ціанотоксинів в овочах додатково підтверджено появою МС (2,1–6,7 мкг/кг, 

вв) у деяких овочах, які зрошували ґрунтовими водами, незважаючи на те, що 

концентрація МС у ґрунтових водах була навіть нижче за межу виявлення. 
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X. Lei et al. (2019). Результати досліджень [32], що були виконані у польових 

умовах, підтверджують дані лабораторних експериментів відносно ролі вод 

для зрошення в акумуляції ціанотоксинів рослинами. 

Загалом, вищі величини BCF спостерігалися у листках овочів, ніж у 

плодах та коренеплодах (табл. 3.4). Коефіцієнт акумуляції МС селерою 

значно перебільшував величину BCF інших овочів. Порівняно з листям 

салату, який був вирощений в умовах гідропоніки або у вегетаційних 

горщиках [31], [71], [77], листя салату, що був вирощений у полі, мали 

значно нижчі величини BCF (0,03 – 4,4 л/кг) МС.  

Для розмежування внеску в акумуляцію внутрішньоклітинних та 

позаклітинних МС, які присутні у водах для зрошення, був виконаний 

багатофакторний лінійний регресійний аналіз. Результати цього аналізу 

свідчать, що внутрішньоклітинні МС є основним джерелом МС у всіх овочів, 

крім осоту звичайного та салату в районі озера Діанчі, а також перцю та 

зеленої квасолі у районі озера Сіньюнь, тоді як позаклітинні МС сприяли 

більшій кількості накопичення МС рослинами у зоні водосховища Дашахе. 

Провідна роль ендотоксинів щодо акумуляції цих токсинів у наземних 

рослинах вперше виявлена завдяки дослідженням [32]. Це спостереження є 

надважливим, тому що воно свідчить про здатність ціанобактерій, які навіть 

не продукують токсини, при масовому розвитку та подальшому відмиранні 

слугувати джерелом надходження токсинів у ґрунти.  

Малодослідженим залишається також питання відносно здатності 

накопичування у ґрунтах та рослинах інших видів ціанотоксинів. На 

теперішній час існують лише поодинокі публікації щодо даної теми. Так, [85] 

повідомив про акумуляцію циліндроспермопсину (CYN) рослинами рису 

(Oryza sativa), причому ступень накопичення CYN корінням був вищим, ніж 

листям.  

Останнім часом зафіксовано декілька випадків виникнення 

цитотоксичних циліндроспермопсинів у помірних широтах [106].  
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Дослідження вмісту циліндроспермопсину у Brassica oleracea var. 

sabellica, Brassica juncea та Sinapis alba, які широко використовуються в їжу, 

свідчать про небезпеку зрошування вказаних рослин водою, що містить цей 

токсин [86], Встановлено, що при поливі розсади рослин водою, в якій вміст 

CYN складає 18 – 35 мкг/л, вміст токсину в коріннях сягає 49 мкг/г (вв), у 

листках складає від 10% до 21% порівняно з вмістом CYN у коріннях.  

За даними P. Silva, P. та V. Vasconcelos (2010) [87], накопичення CYN у 

коренях рослин L. sativa, P. vulgaris та P. sativum також відбувається у 

більших концентраціях, ніж у листах.  

М. Cordeiro–Araújo et al. (2017) [88] досліджували акумуляцію та 

депурацію циліндроспермопсину у салаті (Lactuca sativa L.) та руколі (Eruca 

sativa Mill). Овочі протягом 7 днів зрошували водою, що містила CYN у 

концентрації 3, 5 і 10 мкг/л (фаза акумуляції), а потім зрошували 7 днів 

дистильованою водою (фаза депурації). В цілому біоакумуляція CYN в обох 

овочах зменшувалася зі збільшенням концентрації токсину. Коефіцієнт 

біонакопичення (BCF) CYN у салаті збільшувався протягом експерименту 

при концентрації CYN у воді 3,0 мкг/л. У руколі BCF збільшувався при всіх 

концентраціях CYN у воді під час досліду. Депурація CYN уповільнювалася 

зі збільшенням концентрації CYN у зрошувальній воді, але була найвищою у 

рослин обох видів з найбільшою акумуляцією CYN. Зокрема, у рослинах, 

попередньо зрошених водою, яка містила 3, 5 та 10 мкг/л CYN, депурація 

токсину становила 60,68%, 27,67% і 18,52% для салату та 47,0%, 46,21% та 

27,67% для руколи відповідно. Автори роботи виконали оцінку ризиків 

споживання овочів для здоров’я людини з наявністю у рослинах CYN та 

дійшли висновку, що зрошення салату та руколи водою, яка містить навіть 

низькі концентрації CYN, є потенційно небезпечним. На даний час механізм 

надходження CYN МС у MC–LR у рослини ще не досліджено.  

Здатність ще одного ціанотоксину, а саме нейротоксину BMAA (β–N–

метиламіно–L–аланін), надходити у коріння та пагони пшениці (Triticum 

https://www.researchgate.net/profile/Micheline_K_Cordeiro-Araujo


82 

 

aestivumin) після поливу рослин водою, яка містить токсин у концентрації 

100 мкг/л, доведена дослідженнями [89].  

V. Contardo–Jara et al. (2018) [89] були продовжені дослідження, 

присвячені акумуляції нейротоксину пшеницею. Рослини зрошували шляхом 

розпилення води, яка містила 10 мкг/л ВМАА до досягнення пшеницею 

зрілості (205 діб). Наприкінці досліду вільний внутрішньоклітинний ВМАА у 

рослинах не був виявлений, але у зрілому насінні знайдено асоційованим з 

білками ВМАА концентрації 217±150 нг/г (вв), яка є значно більшою той, що 

спостерігалася у коренях та стеблах. Це свідчить про необхідність 

встановлення (на додаток до граничних значень для питної води) допустимих 

добових норм споживання ціанобактеріального ВМАА [89].  

Згідно досліджень D. C. Mcgorum et al. (2015) [90], на поверхні землі та 

на траві вологих пасовищ зустрічається токсичний ізомер ВМАА−2,4–

діаміномасляна кислота (DAB), яка може негативно впливати на тварин.  

Як у воді зрошення, так у ґрунтах можуть одночасно знаходитися різні 

ціанотоксини та інші токсичні сполуки, які здатні накопичуватися у 

рослинах. Дослідження шляхів надходження ціанотоксинів у наземні 

рослини виконувалися, як правило, лише відносно одного варіанту 

ціанотоксинів, зокрема, MC–LR або MC–RR. Відомості щодо накопичення 

рослинами відразу декількох ціанотоксинів є надто обмеженими, 

виключенням можна вважати роботи низки екологів [28], [31], [32], [66], які 

аналізували біоакумуляцію рослинами різних варіантів МС. У цьому плані 

заслуговує уваги стаття Maria Llana–Ruiz–Cabello et al. (2019) [91]. Автори 

цієї роботи досліджували накопичення MС та CYN у Spinacea oleracea та 

Lactuca sativa. Дослідження виконували у лабораторних умовах. Рослини 

піддавали дії МС та CYN у концентрації 10 мкг/л та 50 мкг/л, а також суміші 

CYN та MC у концентраціях 5+5 мкг/л та 25+25 мкг/л. Вміст токсинів у 

рослинній масі визначали за методом, який дозволяє одночасно аналізувати 

МС та CYN у зразках [91]. Було встановлено, що накопичення CYN у 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Llana-Ruiz-Cabello%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31661886
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листках обох овочів зростає одночасно зі збільшенням концентрації токсину 

(табл. 3. 5). 

Таблиця 3.5 − Акумуляція ціанотоксинів МС та CYN у рослинах салату 

та шпинату, мкг/кг, вв [91] 

Вміст МС та 

CYN у рослинній 

масі салату та 

шпинату, мкг/л 

CYN 10 CYN 50 MC 10 MC 50 MIX 10 MIX 50 MIX 10 MIX 50 

CYN CYN MC MC MC MC CYN CYN 

Cалат  Листя 2,40± 

0,89 

9,4± 

2,38 

н в н в <0,06  <0,06  10,0± 

2,40 

41,92± 

6,37 

Корені н в* н в н в н в 0,22± 

0,08 

1,10± 

0,25 

34,23± 

11,6 

110± 

33,29 

Шпинат Листя 9,52±3,

56 

36,97± 

10,3 

<0,06  <0,06  <0,06  <0,06  12,57± 

4,22 

119,7± 

43,9 

Корені н в н в н в н в 0,53± 

0,32 

1,31± 

0,14 

39,16± 

31,3 

24,0± 

3,76 

Примітка: * − не виявлено 

У коренях рослин CYN не був виявлений. МС при низьких 

концентраціях не накопичувалися у рослинах. Але при дії суміші МС з CYN 

вміст МС у коренях рослин досягав 0,22 − 1,31 мкг/кг (св), проте не 

виявлявся в листах. Середній вміст CYN у листах салату та шпинату, що 

зазнали впливу суміші CYN/MC з вмістами 5+5 мкг/л та 25+25 мкг/л 

становив, відповідно, 10,0 – 41,9 мкг/кг і 12,6 – 119,7 мкг/кг (вв). У коренях 

салату середній вміст CYN коливався у діапазоні 34,2 – 110,0 мкг/кг, тоді як 

у шпинаті – у діапазоні 39,2 – 24,0 мкг/кг. Ці результати свідчать, що CYN 

легше засвоюється дослідженими рослинами, ніж MC. Молекулярна маса 

CYN складає приблизно половину молекулярної маси МС, крім того, CYN 

добре розчиняється у воді, тому ймовірно легше мігрує, ніж МС. 

Спостерігаються певні відмінності між рослинами в акумуляції досліджених 

токсинів: CYN у рослинах салату більше накопичується у коренях, у шпинаті 

− у листах. Результати досліджень [91] свідчать, що акумуляція 

ціанотоксинів наземними рослинами може збільшуватися в їх суміші, у т. ч. 

при екологічно значущих рівнях вмісту токсинів. 
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Серед ціанобактеріальних токсинів найпоширенішою групою є МС. 

МС–LR є найбільш токсичним та найбільш поширеним у поверхневих 

прісних водах [59].  

Ціанобактеріальні нейротоксини є менш представленими у науковій 

літературі, а дослідження щодо їх впливу на організми ґрунту та рослини є 

відносно малочисельними. Вмісти МС у поверхневих водах, як правило, 

складають від 1 до 100 мкг/л [93]. Про використання для 

сільськогосподарських цілей води, що забруднена МС, вже повідомляли 

багато країн: Марокко [94], Фінляндія [95], Іспанія [96], Нова Зеландія [97], 

Алжир [98], Австралія [99], Туніс [100], Туреччина [101], Саудівська Аравія 

[102], Індія [103], Китай [104] та Гватемала [105].  

На основі наведеного вище огляду наукових досліджень з визначення 

джерел надходження ціанотоксинів у ґрунти та їх акумуляції у наземних 

рослинах зроблені наступні висновки:  

1) дослідження трансформації ціанотоксинів, що потрапляють у ґрунти, 

знаходяться на початковому етапі та суттєво відстають від дослідження 

ціанотоксинів у водному середовищі;  

2) у ґрунтах ціанотоксини можуть бути акумульовані наземними 

рослинами, але механізми цього процесу слабо визначені;  

3) рівень накопичення ціанотоксинів у рослинах при надходженні у 

ґрунти під час зрошення посівів водами евтрофованих водних об’єктів, 

залежить від багатьох факторів: виду та сорту рослин, виду токсину, вмісту 

ціанотоксинів у воді, тривалості впливу, способів поливу, властивостей 

ґрунтів та кліматичних умов місцевості. 

4) переважна частина аутогенних ціанотоксинів ґрунту асимілюється 

мікробіотою на місці утворення, але питання небезпеки цих токсинів для 

здоров’я людини та стану навколишнього середовища потребує подальших 

досліджень. 
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3.3 Процеси міграції, трансформації та деструкції ціанотоксинів у 

ґрунтах 

Термін "евтрофування" означає стан збагачення середовища 

надлишками поживних речовин. Цей термін до цього часу вживався лише по 

відношенню до водних об'єктів. Проте ґрунти, особливо 

сільськогосподарського використання, поступово накопичують надлишки 

біогенних речовин, тому, за висновками дослідників, вони можуть бути 

оцінені як евтрофовані [107]. Цей термін все частіше зустрічається у 

дослідженнях закордонних авторів. 

Сучасне використання ґрунтів у більшості країн характеризується 

постійним внесенням хімічних та органічних речовин з метою підвищення 

ефективності виробництва, особливо у регіонах з обмеженими площами 

сільськогосподарських земель. 

Одним з типових місць, де ґрунти стало збагачуються поживними 

речовинами, є міські та приміські території, які являють собою особливий 

вид екосистем. Джерелом збагачення ґрунтів біогенами частіше за все є 

міські відходи. Зокрема, у міській екосистемі часто спостерігається 

накопичення фосфору, чому сприяє низька рухливість ґрунту. Збагачення 

фосфором, зазвичай, відбувається за наявністю важких металів – Cu, Zn та 

Pb, адже по відношенню до фосфору вони мають високий взаємний 

іммобілізаційний ефект.  

При накопиченні надлишків поживних речовин крім евтрофування 

ґрунтів часто відбувається фізична, хімічна та біологічна деградація ґрунтів, 

що негативно впливає на біорізноманіття. Евтрофовані ґрунти є 

безпосередньою загрозою й для водного середовища.  

Дослідження показали, що значна мобілізація та вивільнення P, NO3
– та 

інших компонентів відбувається у разі, коли концентрації цих компонентів 

перевищують певні критичні значення. Ці порогові величини є дуже 
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важливими у сенсі визначення стану ґрунту не лише для цілей сільського 

господарства, але й для збереження стану навколишнього середовища.  

Евтрофуванню ґрунтів, зокрема, лісових, присвячено дослідження [7], в 

якому проаналізована чутливість лісових ґрунтів Галіції (Іспанія) до 

евтрофування, що було зумовлене осадженням атмосферного азоту. 

Дослідження проводилося з використанням методу простого масового 

балансу (SMB) [8]. 

Величини осадження азоту були використані для розрахунку 

критичних величин навантажень азотом. Виявилось, що природні лісові 

екосистеми Галіції (Іспанія) можуть витримувати навантаження азотом при 

його осадженні більш ніж 10 кг N га–1 рік–1. Найменше критичне 

навантаження (приблизно 10 кг N га–1 рік–1), головним чином, спостерігалося 

у внутрішній зоні евкаліптових насаджень, тоді як найбільші значення 

критичного навантаження азоту (приблизно 68 кг N га–1 рік–1) спостерігалися 

в евкаліптових насадженнях у прибережній зоні.  

Перевищення критичних рівнів, виходячи з рівнів осадження азоту за 

даними 2001р., відбулося у 40% лісових ґрунтів Галіції (Іспанія), що свідчить 

про необхідність контролю викидів азоту в цих зонах для запобігання 

можливому евтрофуванню ґрунтів і, як наслідок, у подальшому – 

евтрофуванню водних об’єктів.  

Аналіз складу опадів показав, що основною сполукою, відповідальною 

за осадження азоту в Галіції (Іспанія), був амоній, який, надходив від 

сільськогосподарських та тваринницьких видів діяльності. [7]. 

Накопичення азоту в ґрунтах, у подальшому– можливий процес 

розвитку евтрофування ґрунтів – є основним чинником зміни різноманіття 

рослинних угруповань, але його вплив на більш високі трофічні рівні біоти є 

на сьогодні недостатньо дослідженим. Pöyry J. зі співавторами [9] 

запропоновано нову концептуальну модель, яка показує, як евтрофування 

ґрунтів впливає на вищі трофічні рівні шляхом взаємодії у напрямку 

рослини–травоїдні тварини. 
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Pöyry J. зі співавторами узагальнили літературу щодо впливу азоту на 

рослини та рослиноїдних комах, а також вони навели численні моделі 

спільнот комах з різновидами ширини, розміру тіла, схильності до 

розсіювання та вольтинізму. Емпірично оцінено чотири основні моделі з 

використанням статистичного моделювання та даних щодо 1064 

північноєвропейських метеликів та молі, рис їх життя, філогенезу та 

демографічних тенденцій.  

3.4 Накопичення ціанотоксинів у ґрунтах  

Протягом останніх років зростає інтерес до ціанотоксинів та їх 

потенційної токсичності не лише у водному середовищі, але й у ґрунтах. 

Вагомий внесок в цей напрямок досліджень внесли N.Bouaïcha та S.Corbel 

[16].  

Використання біомаси сухих токсичних ціанобактерій в якості добрив, 

а також використання поверхневих вод, які забруднені ціанотоксинами, для 

зрошення сільськогосподарських культур, може стати джерелом 

небезпечного забруднення ґрунтів. Поверхневі води, що можуть містити 

токсичні ціанобактерії та використовуються для сільськогосподарських 

практик, не контролюються й часто використовуються без попередньої 

підготовки. З ґрунту ціанотоксини можуть знову потрапляти у водні об'єкти 

шляхом вилуговування, стоку і дренажних процесів або можуть 

накопичуватися у ґрунтах та спричиняти забруднення рослин через 

поглинання з ґрунтів або шляхом забруднення та накопичення у рослинах. 

Окрім можливого впливу на здоров'я людини, підвищений рівень 

ціанотоксинів у ґрунтах може негативно впливати на активність рослин, стан 

тварин, мікробіальні процеси та загальний стан ґрунту. Динаміка 

мікроцистинів у системі "ґрунт–рослина" та їх вплив на здоров’я людини та 

стан тварин надано на рис. 3.3. На даному рисунку в загальних рисах 

схематично представлено вплив мікроцистинів на здоров’я людини.  
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Рис. 3.3 – Схема динаміки мікроцистинів у системі "ґрунт–рослина" 

та їх впливу на здоров’я людини та стан тварин 

Сира вода, що використовується для зрошення, часто надходить від 

природного або штучного водного джерела та не піддається жодному 

контролю або нагляду. Багато досліджень виявили, що присутність 

мікроцистинів у воді для зрошування може значним чином впливати на 

проростання, зростання і розвиток рослин, що культивуються [93].  

3.5 Поведінка та перенос ціанотоксинів у сільськогосподарських 

системах 

Особливості персистенції та адсорбції ціанотоксинів у ґрунті 

сільськогосподарських систем. Найбільш потужні ціанотоксини–

мікроцистини, вони мають циклічну структуру, що забезпечує їм високу 

хімічну стабільність у навколишньому середовищі [16]. Ціанотоксини з 

ґрунту можна видалити за допомогою низки процесів: фотохімічної 
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деградації, ультрафіолетового випромінювання та біодеградації завдяки дії 

певних бактерій [94], [108]–[112]. Фотохімічна деградація мікроцистинів у 

прісній воді може тривати від 2 до 6 тижнів [113], [114]. Численні 

дослідження відкладів мікроцистинів на частинках ґрунтів показали, що 

адсорбція індукує зменшення фотохімічної деградації мікроцистинів [111]. 

Час повної деградації мікроцистину MC–RR у ріллі складав приблизно 6 діб 

[115], тоді як [35] виявлено відносно тривалішій час персистенції МС з 

періодом напіввиведення від 6 до 18 днів. Дослідження скупчень Microcystis 

aeruginosa на берегах озер виявило збереження високих концентрацій МС 

протягом декількох місяців [116]. Результати, отримані на зразках п'яти 

ґрунтів з різними фізико–хімічними властивостями, розкрили роль глини та 

вмісту органічного вуглецю в адсорбції MC–LR та нодулярину [117]. 

Виявлено, що найбільш ефективним при видаленні токсинів є ґрунт з 

найбільшим вмістом органічного вуглецю та ґрунт із вмістом глини 

(відповідно 2,9 та 16,1%) у порівнянні з піщаним ґрунтом [117]. У піщаному 

ґрунті (98% піщаних часток) мікроцистини не видалялися; проте було 

підтверджено роль вмісту та характеристик глинистих часток для адсорбції 

цих токсинів [118].  

Адсорбція токсинів ціанобактерій на частинках ґрунту залежить від 

властивостей ґрунту та кількості ціанотоксинів, що надійшли. Дослідження 

ґрунту показало адсорбцію мікроцистину MC–RR у кількості 3750 – 30 000 

мкг/кг [115]. У ґрунтах, що використовувалися для зберігання біомаси 

ціанобактерій, концентрації адсорбованих мікроцистинів сягали 65–200 

мкг/кг (св), тоді як на полях Китаю вміст цих токсинів завдяки проведених 

заходів обробки становив 6 мкг/кг (св) [33]. Механізм адсорбції МС у ґрунті 

обумовлений хімічним зв'язуванням з іонами металів на поверхні частинок 

ґрунту [35]. Виявлено вміст МС у ґрунті від 1,3 до 3,9 мкг·екв. MC–LR л–1 

(св) після 90–денного зрошування водою, що містила розчинений 

ціанобактеріальний екстракт у кількості 100 мкг·екв. MC–LR л–1 [81]. Ці 

результати підтверджуються дослідженням [119], яке свідчить, що період 
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напіввиведення міченого мікроцистину 14C–MC–LR з сільськогосподарського 

ґрунту перевищував 60 днів. Лише 14% 14C–MC–LR було адсорбовано на 

частинках ґрунту, що дозволяє припустити, що частина цього токсину могла 

бути деградована біологічним шляхом [120]. Основний процес дисипації МС 

у ґрунті полягає переважно у їх мікробній деградації [35], [117], [120], [121]. 

Транспортування та поглинання МС біотою та інфільтрація їх у 

ґрунтові води. При адсорбції МС ґрунтами високий ступень адсорбції може 

призвести до їх більшої біодоступності для рослин та забруднення підземних 

вод через інфільтрацію токсинів [16]. На думку дослідників [122], ґрунт не 

може захистити ґрунтові води від забруднення мікроцистинами. 

Мікроцистини здатні мігрувати з поверхні ґрунту до глибоких шарів ґрунту 

під час опадів, що призводить до забруднення ґрунтових вод [35].  

Ціанотоксини були знайдені у підземних водах [102]. У деяких 

випадках вміст ціанотоксинів у підземних водах внаслідок інфільтрації сягав 

2,5 мкг/л, що 2,5 рази вище рекомендації ВООЗ для питної воді (ГДК МС для 

питної води за рекомендацією ВООЗ дорівнює 1 мкг/л) [33]. Ризик, що 

пов'язаний з накопиченням ціанотоксинів у підземних водах, існує через 

уповільнені біодеградаційні властивості ґрунтових мікроорганізмів з 

глибиною. Наприклад, деградація ціанотоксинів у ґрунтових водах не 

виявлена протягом 100–денного періоду [123]. Токсини ґрунтового розчину 

також доступні для поглинання організмами ґрунту (зокрема, водними 

рослинами, наприклад, Phragmites australis) [124]. Встановлено перенесення 

мікроцистину MC–LR з сільськогосподарського ґрунту (який був маркований 

радіоактивним мікроцистином MC–LR–18 мг 14C–MC–LR·кг–1) до розсади 

томатів, з кінцевою концентрацією мікроцистину MC–LR 6 мкг/г вв [119]. 

Кілька інших досліджень показали поглинання мікроцистинів коріннями 

рослин та наявність цих токсинів у пагонах та листях після їх культивації на 

піску або сільськогосподарських ґрунтах [33], [66], [76], [81], [102], [125], 

[126].  
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3.6 Вплив ціанотоксинів на функціонування ґрунтових екосистем 

та їх представників 

Людина піддається дії токсинів ціанобактерій багатьма шляхами: через 

питну воду та продукти харчування, які містять токсини ціанобактерій, а 

також через рекреаційні контакти [16]. Епідеміологічне дослідження 

показало, що надмірне захворювання на аміотрофічний бічний склероз 

мешканців островів Гуам у Тихому океані було пов'язано зі споживанням 

насіння саговника (Сycas), з вмістом нейротоксину BMAA–β–метиламіно–L–

аланіном, який виробляється видом ціанобактерій з роду Nostoc (симбіоз у 

коренях цієї рослини) [128]. Цей факт набуває все більшого значення, адже 

рослини здатні прямо чи опосередковано сприяти передачі ціанотоксину по 

харчовому ланцюгу, тобто становлять ризик для здоров'я людини. 

Накопичення ціанотоксинів у культурних рослинах могло б перетворити їх у 

чинники впливу як на травоїдних тварин, так і на людину. Але більшість 

опублікованих результатів щодо накопичення ціанотоксинів у рослинах 

проводилися в умовах гідропоніки, тому ці висновки можуть дещо 

перебільшувати ризик наявності токсинів у кореневій системі.  

В умовах гідропоніки мікроцистини накопичувалися у коренях, стеблах 

та листі Brassica rapa при вмісті MC–LR у воді 100 і 1000 мкг/л [79]. Але при 

культивуванні Brassica rapa у ґрунті не було виявлено накопичення MC–LR 

при тих же концентраціях токсину. 

Здатність МС та циліндроспермопсину накопичуватися у тканинах 

різних сільськогосподарських рослин була описана у літературі [93]. 

Мікроцистини були виявлені у тканинах наземних рослин [81], [119], [127], 

[129]–[131], що вказує на транспортування та поглинання їх рослинами, хоча 

механізм транспортування ще не визначено. Здатність всмоктування та 

накопичення мікроцистинів у різних тканинах рослин була різною і залежала 

від концентрації токсинів [76], [82], [132]. МС були виявлені у коріннях, але 

не виявлені у листях гірчиці та броколі [132]. Численні дослідження, що 
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стосуються акумуляції ціанотоксинів сільськогосподарськими рослинами, 

були зареєстровані у коріннях редису, листах руколи та кропу [102], у 

рисових зернах [33], у листах салату та капусти [28], [102], в листах і стеблах 

шпинату [28], а також у насінні томатів та перцю [105].  

Резюмуючи вищенаведене, слід відзначити актуальність висновків, що 

надані у роботі Bouaïcha N. [16]. В цих висновках акцентується наступне. 

Використання евтрофованих поверхневих вод з наявністю токсичних 

«цвітінь» для зрошення сільськогосподарських культур без контролю за 

вмістом ціанотоксинів у зрошувальній воді призводить до забруднення 

ґрунтів токсинами ціанобактерій. Тому останнім часом дослідження були 

спрямовані на дослідження динаміки ціанотоксинів у ґрунтах та оцінювання 

ризику для здоров'я людини через їх потенційну передачу та накопичення у 

рослинах. Оприлюднено багато інформації щодо знаходження ціанотоксинів 

у прісних водах, проте знання щодо впливу ціанотоксинів на біологічну 

активність ґрунту та біоакумуляцію цих токсинів є неповними; також не 

висвітлені процеси детоксикації та ковалентного зв'язування їх у 

сільськогосподарських рослинах, що зрошуються водою з ціанотоксинами. 

Також більшість досліджень виконується в умовах гідропоніки та орієнтовані 

на єдиний варіант– MC–LR – з вивчених вже майже 100 варіантів. 

Для захисту споживачів від небезпечного впливу МС ВООЗ 

запропонувала тимчасову верхню межу МС у питній воді, що дорівнює 1 

мкг/л для найбільш токсичного MC–LR та допустимого добового 

споживання (TDI) в 0,04 мкг/кг маси тіла. Наявні дані щодо токсичності МС 

вказують на те, що вміст ціанотоксинів у тканинах різних 

сільськогосподарських їстівних рослин може значно перевищувати норматив, 

що рекомендований ВООЗ–TDI.  

З метою оцінки ризику наявності ціанотоксинів у ґрунті, рослинах та 

продуктах харчування терміново потрібні додаткові, поглибленні 

дослідження щодо наступних аспектів динаміки ціанотоксинів: 

1. Трансформація ціанотоксинів у сільськогосподарських ґрунтах, а 
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також дані щодо біохімічних, фізіологічних та екологічних процесах, що 

контролюють трофічну передачу ціанотоксинів до різних 

сільськогосподарських рослин, ще повністю не з'ясовані. 

2. Тимчасові керівні принципи, які існують стосовно токсинів 

ціанобактерій для водного середовища, є лише рекомендаціями, а їх 

необхідно впровадити щодо ґрунтів. Вирішальне значення при цьому має 

вдосконалення, валідація та стандартизація методів визначення вмісту 

ціанотоксинів, що можливо досягнути при проведенні ефективного 

моніторингу вмісту цих токсинів у ґрунті та харчових продуктах. 

3. Рекомендовані ГДК ціанотоксинів у харчових продуктах на 

теперішній час повністю базуються на даних щодо вмісту ціанотоксинів у 

водному середовищі, тому вони не адекватно відображають можливість 

впливу сільськогосподарської продукції на стан здоров'я людини. Одержання 

же достовірних висновків щодо цього напрямку досліджень можливо 

очікувати лише у майбутньому [16]. 

Вплив ціанотоксинів на мікроорганізми ґрунту. Серед екзометаболітів 

ціанобактерій до теперішнього часу виділено та ідентифіковано більш 300 

речовин, які відносяться до різних класів хімічних сполук, у тому числі 

вуглеводи, полісахариди, олігопептиди, жирні кислоти, амінокислоти, аміни, 

ліпіди та їх похідні, циклічні та лінійні пептиди, ізопреноїди, вуглеводні, 

нуклеозиди, фітогормони, терпеноїди, фенольні сполуки, алкалоїди, вітаміни 

та ін. [134].  

Ціанобактерії нерідко слугують початком трофічного ланцюгу та 

центрами формування асоціацій мікроорганізмів у ґрунті. Роль ціанобактерій 

в утворенні відповідних ґрунтових біоценозів пов’язана, перш за все, з 

продукуванням слизових чохлів, які є не тільки джерелом їжі та енергії для 

супутніх бактерій, але здатні поглинати та утримувати значну кількість води, 

захищати бактерії від висихання, а ґрунти – від ерозії [23]. Слиз 

ціанобактерій у ґрунтах є також важливою захисною структурою для 

супутніх бактерій від інсоляції, завдяки особливим екзополісахаридам [135]. 
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Органічна речовина, яка утворюється водоростями, позитивно впливає на 

фізичні властивості ґрунту [136].  

Зовсім недослідженим до цього часу залишається вплив 

циліндроспермопсину та нейротоксинів на мікроорганізми ґрунту [16]. 

Вплив ціанотоксинів на безхребетних ґрунту. Вплив ціанотоксинів на 

водних безхребетних є досить добре дослідженим [136]. Так, вплив 

мікроцистинів на нематод ґрунту – Ceanorhabditis elegans був дослідженим 

[137]–[139]. Внаслідок дії мікроцистинів на нематод ґрунту зі вмістом MC–

LR 1 мкг/л спостерігалося зменшення тривалості життя, затримка розвитку, 

збільшення часу генерації, зменшення розмірів нащадків, порушення рухової 

активності, тощо [137].  

Нейротоксичність MC–LR була продемонстрована при дослідженні дії 

цього токсину зі вмістом 1 мкг/л на ґрунтових нематод Ceanorhabditis 

elegans; внаслідок цієї дії спостерігалися суттєві дефекти хемотаксису та 

термотаксису [138]. Тому наявність токсичних ціанобактерій у ґрунті може 

зменшити інвазію нематод та збільшити врожайність рослин [139].  

Вплив ціанотоксинів ґрунту на рослини. Дослідження фітотоксичності 

МС частіше проводилося на водних рослинах, але останніми роками було 

проведено кілька досліджень також для наземних рослин [16]. 

Фітотоксичність нейротоксинів та цитотоксичних алкалоїдів є менш 

дослідженою порівняно з МС [93]. У лабораторних умовах відбувалося 

зменшення швидкості проростання окремих рослин: зокрема, для твердої 

пшениці Triticum durum [132], [140] та томатів [141]. У цих умовах на 

проростання томатів впливав ціанотоксин, вміст якого перевищував 1 мг·екв. 

MC–LR·л–1. Була виявлена вища чутливість зерен пшениці у порівнянні з 

насінням томатів та салатів [132]. Акцентується, що насіння рису було більш 

стійким, ніж насіння ріпаку [142]. Сирий екстракт ціанобактерій, що містив 

МС, індукував значне зменшення довжини корінця томатів MicroTom and 

Saint–Pierre при вмісті МС вище 5 та 20 мг·екв. MC–LR·л–1 [132]. Подібні 

результати, що демонструють інгібування 44% росту кореня, були отримані 
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після експозиції пшениці Triticum aetivum під дією 0,5 мкг MC–LR·л–1 [129]. 

Висока концентрація MC–LR (>2 мг/л) інгібує подовження коренів, 

утворення коронок коріння та утворення бічних корінців зачатків рослин 

рису [142]. Спостерігалося зниження біомаси коренеплодів та листків у 

Medicago sativa при дії 5 та 10 мкг екв. MC–LR·л–1. [143]. Інші дослідження 

показали, що MC–RR при вмісті у навколишньому середовищі <10 мкг·л–1 

прискоряв ріст деяких рослин ріпаку [115]. При дослідженні наслідків 

зрошування томатів (протягом 14 днів) екстрактом ціанобактерій з 

концентрацією MC–LR від 5 до 100 мкг·екв./л, одержані подібні результати: 

збільшення наземної біомаси рослин томатів, тоді як коренева біомаса 

рослин не зазнала впливу зрошення [132]. Хронічна експозиція (експеримент 

тривалістю 90 днів) виявила стимуляцію росту томатів протягом перших 40 

днів після проростання [144]. Окрім токсичності МС, що пов'язана зі 

специфічним інгібуванням серину/треонін–білкової фосфатази [145], 

спостерігалося збільшення антиоксидантного захисту, викликаного дією цих 

токсинів, що свідчить про наявність окисного стресу, який є основним 

доказом фітотоксичності МС [93]. Вплив MC–LR при вмісті 5 мг/л на клітини 

Arabidopsis thaliana індукує перекисне окислення ліпідів, зменшення вмісту 

глутатіону (GSH) та збільшення активності супероксиддисмутази (SOD) та 

каталази (CAT) [146]. МС викликали реакцію окисного стресу в Lepidium 

sativum з підвищенням концентрації альфа– та бета–токоферолу та 

збільшенням активності антиоксидантних ферментів (глутатіонпероксидази, 

глутатіон–S–трансферази та глутатіонредуктази) [147]. Перекисне окислення 

ліпідів спостерігалося у коренях та пагонах декількох сільськогосподарських 

рослин (Pisum sativum, Cicer arietinum, Vigna випромінювач, Phaseolus 

vulgaris, Glycine max, M. sativa, Lens culinaris, T. aestivum та Zea mays), які 

були піддані дії MC–LR, очищеному або у вигляді сирого екстракту [76].  

Наявність МС у зрошувальних водах може викликати зміни в обміні 

речовин у рослинах, зокрема, зміни у процесах фотосинтезу. Про це свідчать 

результати досліджень [82], які показали зниження вмісту хлорофілу в Zea 
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mays та Leucocasia esculenta leaves після хронічного впливу вод зрошення з 

концентраціями МС 4,2 та 2,1 мг·екв. MC–LR·л–1 протягом 30–денного 

періоду. Зафіксовано порушення активності фотосинтезу, на що вказувала 

флуоресценція хлорофілу. Подібні результати та висновки були отримані 

[141]: у рослинах томатів був виявлений MC–LR зі вмістом 22 мг·екв./л. 

Хронічне зрошення рослин томатів (протягом 90 днів) з меншими 

концентраціями MC–LR (від 5 до 100 мкг·екв./л) не викликало змін вмісту 

хлорофілу «а» та «в» або порушень процесів фотосинтезу [144]. Були 

виявлені зміни у функціонуванні різних білків, пов'язаних з синтезом АТФ, 

фіксацією вуглецю, фотосинтезом та вуглеводним обміном, що свідчило про 

зниження фотосинтетичної ефективності, коли рослини томатів були піддані 

дії мікроцистину MC–LR зі вмістом 100 мкг/л [126]. 

Зменшення експресії деяких білків, що беруть участь у фотосинтезі, 

також спостерігалося при дослідженні рослин рису, що піддавали дії MC–LR 

при його вмісті 13 мкг/л [148]. Суперечливі результати, що були отримані у 

ході різних досліджень, можуть бути пов'язані з відмінностями вмісті МС, які 

використовувалися у кожному дослідженні, та з характером токсину чистого 

або присутнього у вигляді ціанобактеріального сирого екстракту. Деякі 

дослідження продемонстрували, що MC–LR може викликати зміни 

мінерального складу рослин; коли вміст макромінералів у коріннях рослин 

зростав внаслідок дії MC–LR залежно від його вмісту [82], [141], [149]. Дія 

очищених MC–LR та MC–RR, що містяться у сирому екстракті 

ціанобактерій, призвела до зменшення мінерального складу листя на 

рослинах Lactuca sativa та Vicia faba [149], [150].  

У порівнянні з впливом МС на рослини, впливи, що спричинені дією 

алкалоїдного ціанотоксину – циліндроспермопсину (CYN), ще слабо 

досліджені. Дія циліндроспермопсину схожа з дією МС – він також індукує 

окисний стрес у рослин [85], [151], [152].  

Дослідження [150] показали, що циліндроспермопсин CYN збільшує 

активність глутатіону GSH у коренях рослин салату. Проте активність 
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глутатіонпероксидази (GPx) значно зменшується у коріннях та листях однієї 

й тієї ж рослини: при дії циліндроспермопсину CYN у концентрації 100 мкг/л 

протягом 5 днів. Експозиція салату зі вмістом очищеного 

циліндроспермопсину CYN призвела до підвищення вмісту мікро– (Fe, Mn, 

Cu, Zn, Mo) та макроелементів (Ca, Mg, P, K, Na) мінерального складу [150]. 

Повідомляється про значне збільшення кількості білків, що пов'язані з 

фотосинтезом які зазнали впливу циліндроспермопсину CYN [153]. 

3.7 Небезпека надходження ціанотоксинів у підземні води 

За результатами досліджень [97], ґрунт не може захистити ґрунтові 

води від забруднення ціанотоксинами, що надходять при зрошенні з водою 

евтрофованих водойм. Ціанотоксини можуть також мігрувати з поверхні 

землі вглиб ґрунту під час опадів, внаслідок цього можливо забруднення 

ґрунтових вод [68].  

При введені радіоактивного маркеру 14C–MC–LR у колонку 

сільськогосподарських ґрунтів з піщаним ґрунтом відбувалася слабка 

мінералізація в аеробних умовах, тобто велика кількість МС залишалася у 

водних екстрактах ґрунту [94].  

Ефективність видалення ціанотоксинів з підземних вод за допомогою 

CaCl2 була досліджена [62], [66]. В деяких випадках вміст ціанотоксинів у 

підземних водах внаслідок інфільтрації досягав 2,5 мкг/л, що було у 2,5 рази 

вищим, ніж рекомендація ВООЗ для питної воді (1 мкг/л) [66]. Ризик, 

пов'язаний з накопиченням МС у підземних водах, існує через невисокі 

біодеградаційні властивості ґрунтових мікроорганізмів. Є дані, що деградація 

МС у ґрунтових водах не виявлена протягом 100–денного періоду [98].  

Встановлено, що адсорбція, біоакумуляція та фільтрація МС у 

ґрунтовому профілі не захищає повністю підземні води від надходження цих 

токсинів. Так, F. Eynard et al. (2000) [122] встановили, що МС надходили 

протягом періоду "цвітіння" річок та озер у ґрунти та підземні води навколо 

м. Риги (Латвія). Дослідженням підземних вод поблизу евтрофного озера 
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Чаоху (Китай), Z. Yang et al. (2016) встановлено, що всі відібрані зразки води 

містять ціанотоксини; їх найвищий вміст сягав 1,07 мкг/л у свердловині за 

сотні метрів від західного узбережжя озера. У регіоні Асір на південному 

заході Саудівської Аравії у колодязях та свердловинах ціанотоксини 

виявляються поблизу "квітучих" водних об’єктів, що було встановлено 

Z.А. Mohamed та A.M. AL Shehri (2009). Вміст МС−YR у підземних водах 

складав від 0,3 до 1,8 мкг/л. Автори підкреслюють необхідність контролю 

вмісту ціанотоксинів у підземних водах. М. J. Miller et al. (2001) вважають, 

що визначення адсорбції ціанотоксинів важливо для аналізу їх рухливості у 

конкретних умовах та встановлення відстані від берега водного об’єкту до 

того, як вода може бути використана для споживання людиною. 

Найбільш детально міграцію та адсорбцію МС у ґрунтах та донних 

відкладах «квітучих» водойм досліджено у роботах, що присвячені розробці 

засобів попередження та очищення поверхневих та підземних вод від МС 

[155], [156], [157]. Наприклад, у публікації G. Grützmacher et al. (2010) 

наведено дані пакетних та колонкових експериментів, присвячених 

дослідженню адсорбції MC–LR, MC–RR та MC–YR у різних умовах. 

Коефіцієнти адсорбції (Kd) МС, що були отримані у періодичному 

дослідженні, становили від 0,2 мл/г для піску до 11,6 мл/г для 

тонкозернистих водних колекторів з вмістом 2% дрібних зерен (<63 мкм) та 

0,8% органічної речовини. Швидкість деградації першого порядку у 

колонкових дослідженнях сягала 1,87 мг на добу в аеробних умовах та 

виявляла великі коливання в умовах дефіциту кисню (<0,01–1,35 мг на добу). 

Отримані результати свідчать, що окислювально–відновлювальні умови 

відіграють важливу роль для усунення ціанотоксинів під час інфільтрації. 

Біодеструкція була визначена як домінуючий процес елімінації ціанотоксинів 

у піщаному водному колекторі. 

E. Maghsoudi (2015) [158] досліджував адсорбцію суміші різних МС, 

CYN та ATX на відкладах Міссісквайської затоки (Квебек, Канада) та в 

осадах системи очищення води з цього джерела. Було встановлено, що 
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ціанотоксини достатньо швидко адсорбуються на частинках мулу та піску. 

Доведено, що іноді низькі концентрації ціанотоксинів у "квітучих" водоймах 

пов’язані з інфільтрацію, адсорбцію та біодеструкцію токсинів у донних 

відкладах. Отримані результати визначення ізотерм адсорбції ціанотоксинів 

вказують на те, що для кожного ціанотоксину характерна своя схема 

сорбційних процесів. Відзначено, що адсорбційна здатність досліджених 

ціанотоксинів знижується за наступним порядком: CYN> MC–LW> MC–LF> 

MC–RR> MC–LY> MC–YR> MC–LR. Всі випробувані ціанотоксини мали 

низьку здатність до десорбції. Через 96 годин менше ніж 10% адсорбованого 

ціанотоксину переходило у водну фазу. Встановлено, що потенціал десорбції 

ціанотоксинів змінюється наступним чином: MC–RR> MC–LR>MC–YR> 

MC–LY> CYN≥ MC–LW≥ MC–LF. Ступень адсорбції МС значно 

зменшується зі збільшенням розміру частинок осадів. Найвищий 

адсорбційний потенціал мають частинки, розмір яких < 0,75 мкм. 

За даними M. L. Sens (2013) [155] до чинників, які визначають 

видалення ціанобактерій та ціанотоксинів у процесі інфільтрації, слід 

віднести вид бактерій, форму та розміри їх клітин, мінеральний та 

гранулометричний склад матеріалу водоносного колектору та глибини 

джерела води, а також час міграції води до колодязів. Видалення 

ціанотоксинів відбувається завдяки механізмам адсорбції та біодеструкції; 

обидва вони залежать від глибини водного об’єкту, гранулометричних 

характеристик донних відкладів та фізико–хімічних характеристик 

ціанотоксинів. Згідно отриманих даних, певний вплив мають також місцеві 

умови, такі як температура, тип та кількість органічної речовини у воді, 

окислювально–відновлювальні умови та зміни рівня річок та озер в 

екстремальних умовах (суха та дощова пори року).  

Результати стендових та колонкових експериментів G. Luis et al. (2014) 

[156] свідчать про те, що більша частина видалення ціанотоксинів 

відбувається у перших дециметрах інфільтрації, де йдуть фізичні та 

біологічні процеси. Як відзначають автори, видалення ціанотоксину − це 
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дуже складний процес, що включає сорбцію та біодеградацію. Інтенсивність 

сорбції залежить від типу ціанотоксину та складу відкладів або водоносних 

горизонтів. У свою чергу, активність біодеструкції залежить від типу 

ціанотоксину, окислювально–відновних умов середовища, попереднього 

контакту мікрофлори з ціанотоксинами, складу й вмісту природних 

органічних речовин та температури. Пілотні дослідження вказаних авторів на 

озері Лагоа–ду–Пері (Бразилія) продемонстрували ефективність інфільтрації 

у видаленні Cylindrospermopsis raciborskii (105−106 клітин/мл) на глибині 12 м 

у свердловині, що розташована за 20 м від берегу озера. Експерименти у 

колонках підтвердили видалення біомаси переважно у верхніх 2 см фільтру. 

Відносно висока адсорбційна властивість досліджених токсинів була 

підтверджена у лабораторних умовах. Встановлено, що лінійний коефіцієнт 

сорбції (Kd = 13 – 16 л/кг) краще відображає сорбційні процеси, ніж 

коефіцієнт Фрейндліха (Kf = 6,5 – 12 л/кг). 

Серед робіт, що пов’язані з дослідженням міграції та адсорбції 

ціанотоксинів, особливий інтерес викликає публікація німецьких фахівців 

(H. Bartel, G. Grützmacher, 2002) [159]. На відміну від експериментів у 

колонках та польових досліджень на інфільтраційних майданчиках, де 

складно урахувати та проконтролювати всі чинники впливу на процеси 

елімінації ціанотоксинів, автори вказаної роботи проводили дослідження на 

спеціальній експериментальній установці (UBA) (рис. 3.4), яка дозволяє 

імітувати берег річки та процеси фільтрації потоку води, що містить 

ціанотоксинів та клітини ціанобактерій через певну загрузку (у даному 

досліді – пісок) за чітко визначеними умовами. 

 Система живилася підземними водами, що видобувалися з 

четвертинного водоносного горизонту. Дослідження виконувалися у двох 

варіантах. Експеримент А був проведений з розчиненими ціанотоксинами, 

що були видобуті з концентрату 100 л біомаси ціанобактерії Planktothrix 

agardhii sp., відібраної з води озера Цойтен (Берлін, Німеччина), після 

повторного заморожування та відтавання. В якості індикатора був доданий 
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Na–флюоресцеїн (для відстеження обсягу надходження води у систему), 

вміст його вимірювали з 5–хвилинними інтервалами. Вміст загального 

органічного вуглецю, електропровідність, pH, окислювально–відновний 

потенціал та температуру води вимірювали також кожні 5 хвилин. Аналіз 

вмісту ціанотоксинів виконували кожні 30 хвилин за допомогою двох різних 

методів.  

 

Рис. 3.4 – План експериментального майданчика з очищення 

ґрунтових вод від ціанотоксинів [159] 

Експеримент Б проводили з живими клітинами Planktothrix aghardii sp. 

з того ж озера, що використовували в експерименті A, для чого в установку 

був підведений значний об’єм озерної води (~ 35 м3). Аналізували динаміку 

чисельності водоростей в елементах системи та вміст ціанотоксинів. На 

основі отриманих даних розраховували коефіцієнт адсорбції (Кd), періоди 

напіврозпаду та коефіцієнти запізнювання (R–фактор). Загальну елімінацію 

ціанотоксинів за 25 днів експерименту Б було розраховано шляхом 

визначення загальної кількості ціанотоксинів, який спочатку був нанесений 

на фільтри з імпортованою популяцією ціанобактерій та водою, а також 

визначення додаткової кількості ціанотоксинів, яка виділялася 

ціанобактеріями в ході експерименту. Рівень виведення ціанотоксинів з води 
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в експерименті А протягом 33 годин становив 96% − 99%; головним 

чинником елімінації було розбавлення. Відзначено також високу швидкість 

розкладу ціанотоксинів та низький рівень адсорбції.  

В експерименті Б співвідношення внутрішньоклітинних та 

позаклітинних ціанотоксинів протягом 23 діб було постійним. Після цього 

співвідношення збільшувалося через високу частку позаклітинних 

ціанотоксинів, які, ймовірно, розкладалися дуже повільно при низької 

температурі. Результати експерименту Б свідчать, що головним фактором 

зниження концентрації ціанотоксинів у системі є процеси їх біодеструкції.  

Дослідження G. Grützmacher еt al. (2006) [160] у межах спеціального 

проекту (NASRI), що були спрямовані на визначення оптимальних 

параметрів систем очищення поверхневих вод від МС конкретно для умов 

Берліну, показали, що швидкість процесів деструкції МС залежить від 

початкового вмісту токсикантів, швидкості фільтрації та температурних умов 

середовища. 

Узагальнюючи літературні дані, A. D. McQueen et al. (2020) дійшли 

висновку, що адсорбція ціанотоксинів у ґрунтах, як правило, не перевищує 

20% їх вмісту. Через відносно невелику адсорбційну властивість 

ціанотоксинів існує небезпека міграції їх у ґрунтові та підземні води, 

особливо у період значних зливів, що відзначається багатьма вченими (S. 

Corbel et al., 2014; F. Eynard et al., 2000). Наприклад, W. Сhen et al. [33] 

повідомляють, що в їх дослідженнях вміст ціанотоксинів у ґрунтових 

розчинах коливався від 0,35 до 2,0 мкг/л, має потенційно високий ризик 

вилуговування. У зразках ґрунтових вод поблизу систем відстоювання 

біомаси ціанобактерій концентрація ціанотоксинів коливалася від 0,3 до 1,3 

мкг/л. Автори підкреслюють, що підземні води є важливим стратегічним 

ресурсом, якій потребує особливої охорони, адже процеси самоочищення у 

цій складовій довкілля відбуваються дуже повільно.  

У монографії K. Lathi (1997) [154] наведено детальні результати 

досліджень сорбції, міграції та персистентності ціанобактерій та 
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ціанотоксинів у спеціальних мікрокосмах, що були створені безпосередньо у 

неглибокій бухті озера Туусуланярві (Фінляндія). Для цього поліетиленові 

корпуси (діаметр 2,5 м, висота 2,0 м) кріпилися до дна бухти на глибині 1,2 –

1,4 м. Результати спостережень у мікрокосмах перевірялися у лабораторних 

експериментах у колонках з ґрунтом та донними відкладами. Встановлено, 

що фільтрація озерних вод не забезпечує видалення ціанобактерій у період їх 

масового розвитку, що визначили за фактом наявності ціанотоксинів в 

очищеній воді. Ступень очищення води від ціанобактерій зменшується при 

підвищенні вмісту завислих речовин. Адсорбція ціанотоксинів та 

анатоксину–а через 25 днів становила 10 − 35% та 25 − 48%, відповідно. 

Персистентність ціанотоксинів в озері виявилася вищою, ніж прогнозувалася 

на основі результатів лабораторних досліджень. Час зниження концентрації 

ціанотоксинів на 90% (T90) становив у донних відкладах 11 − 15 днів, а 

розчинного MC–LR – 30 − 49 днів. У монографії розглянуто різні варіанти 

дослідів, виконаних з метою дослідження чинників впливу на деструкцію 

ціанотоксинів мікроорганізмами донних відкладів та ґрунтів. 

Наведені дані ілюструють, що елімінація ціанотоксинів з ґрунтів та 

донних відкладів відбувається переважно шляхом абіотичної трансформації 

та біологічної деструкції. Певне значення має також водне перенесення 

(гідравлічна рухливість) та біологічне поглинання.  

Абіотична трансформація ціанотоксинів (переважно, МС як найбільш 

поширених ціанотоксинів) добре досліджена лише у водному середовищі. 

Відомості щодо трансформації токсинів ціанобактерій у ґрунтах та донних 

відкладах є дуже обмеженими. Інтерес до процесів деструкції ціанотоксинів 

у воді детермінований, перш за все, інтенсивним пошуком методів очищення 

води "квітучих" водойм від цих сполук та розробкою відповідних технологій 

їх використання. Слід відзначити, що дані відносно абіотичної трансформації 

ціанотоксинів у воді представляють певний інтерес також з точки зору їх 

руйнування у процесі зрошення земель, на поверхні ґрунтів та 

сільськогосподарських рослин. 
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4 НЕТУБЕРКУЛЬОЗНІ МІКОБАКТЕРІЇ ҐРУНТІВ  

4.1 Характеристика нетуберкульозних мікобактерій  

Істотну небезпеку являють собою нетуберкульозні мікобактерії, які 

адсорбуються на частинках пилу, що надходять у повітря з евтрофованих 

ґрунтів. 

Мікобактерії (лат. Mycobacterium) – рід актиноміцетів сімейства 

Mycobacteriaceae, деякі представники якого (наприклад, M. tuberculosis, M. 

leprae) є патогенними для ссавців. Префікс "myco–" (від грец. Μύκης – віск та 

гриб) присвоєно даному таксону бактерій через наявність оболонки з воску 

та здатність багатьох представників роду утворювати грибоподібний міцелій 

на одній зі стадій. 

За своєю стійкістю до зовнішніх факторів (саме завдяки їх мембрані з 

воску) після спороутворюючих бактерій вони займають лідируюче місце у 

домені бактерій. Клітини зберігають свою життєздатність у сухому стані до 3 

років. При нагріванні деякі види мікобактерій можуть витримувати 

температуру вище 80°С.  

Дослідження мікобактерій почалися наприкінці XIX століття – це 

детермінувалося їх патогенністю. В 1874 р. норвезьким лікарем Гансеном був 

відкритий збудник прокази – Mycobact. leprae, в 1882 р. Р. Кох відкрив 

збудника туберкульозу людини – Mycobact. tuberculosis. Ці два представника 

одного роду відомі як збудники найдавніших хвороб людини: лепри(прокази) 

та туберкульозу. В 1896 р. Леман та Нейман (К. В. Lehmann та R. Neumann) 

запропонували ввести у систематику бактерій новий рід Mycobacterium з 

включеними до нього патогенними видами Мycobacterium tuberculosis та 

Мycobacterium leprae.  

Перші літературні повідомлення щодо мікобактерій, які не відносяться 

до туберкульозних, але можуть викликати захворювання людини, стали 

з’являтися на початку ХХ-го століття. В 1954 р. була опублікована стаття 

«Відношення атипових кислотостійких бактерій до захворювань людини», 



105 

 

автори якої зібрали значну колекцію нетуберкульозних мікобактерій, 

виділених від хворих, та узагальнили наявні на той час дані щодо 

вірулентності НТМ [161]. З цього часу в класифікації захворювань людини 

з’явилася нова нозологічна одиниця – мікобактеріоз [162].  

На даний час описано близько 200 видів НТМ [163], які постійно 

знаходяться у навколишньому середовищі. Патогенні властивості виявлено 

приблизно в 60 видів НТМ [164]. Встановлено, що мікобактерії, які належать 

до групи повільнозростаючих, частіше виявляють патогенність, ніж 

швидкозростаючі види [165], але обидві групи містять потенційних 

патогенів, які здатні викликати захворювання, особливо у людей, які є 

імунокомпрометованими. Перелік умовно–патогенних НТМ постійно зростає 

[166].  

Крім збудників туберкульозу та прокази існують інші патогенні види 

мікобактерій, які можуть являти небезпеку для людини, тварин, рослин та 

мікроорганізмів. Зокрема, встановлені збудники захворювання великої 

рогатої худоби (M. bovis), птахів (M. avium), риб (M. marinum), рослин (M. 

insidiosum) та ін.  

За екологічними показниками мікобактерії поділяють на: облігатно–

патогенні види (M. tuberculosis), факультативно–патогенні 

(M. paratuberculosis, M. ulcerans), потенційно–патогенні (М. аvium, 

M. chelonae, M. fortuitum, M. kansasis, M. marinum) та сапрофітні 

(M. gordonae, M. nonchromogenicum, M. gastri, M. terrae, M. triviale та ін.) 

[166].  

За сучасною класифікацією та таксономією мікроорганізмів 

мікобактерії належать до домену Bacteria, відділу Actinomycetes, порядку 

Actinomycetales, сімейству Mycobacteriaceae, роду Mycobacterium. У 1975 р. 

цей рід налічував 35 видів, то на даний час – більш 190 видів [167].  

Мікобактерії зазвичай є нерухомими (за рідким виключенням), 

аеробами або факультативними анаеробами, характеризуються кислото–, 

лужно– та спиртостійкістю, не утворюють спор та капсул, їх прийнято 
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вважати грампозитивними бактеріями. На ранній стадії розвитку (у першу 

добу) мікобактерії мають паличкоподібну будову клітин, у цей момент вони 

морфологічно схожі з проактиноміцетами, що знаходяться в другій стадії 

розвитку. Загальний вигляд однодобових культур різних видів мікобактерій, 

найбільш типових за своєю будовою та розташуванням клітин, наведений на 

рис.4.1.  

 

Рис. 4.1 – Вид мікроскопічних препаратів мікобактерій на синтетичному 

агаризованому середовищі: 1 – М. hyalinum Söhngen; 2 – М. rubrum Söhngen; 3 

– М. cyaneum n. sp. ; 4 –М. bifidum Tissier; 5 – М. citreum n. sp; 6 – М. filiforme 

n. sp. [168] 

Паличкоподібні клітини мікобактерій, на відміну від клітин інших 

бактерій, мають неправильні обриси: контури їх скривлені, у різних місцях 

вони мають неоднакову товщину, часто колбовидно роздуті, клітки більш–

менш вигнуті, поодинокі або з’єднані у пари та короткі ланцюжки.  

Величина клітин мікобактерій змінюється у залежності від виду 

культури та складу середовища. У молодому віці найчастіше клітини 

мікобактерій мають довжину 2,5 – 7,0 мкм [169].  

Нерідко зустрічаються мікобактерії, довжина яких не перевищує 2 – 3 

та навіть 1 – 2 мкм. Існує чимало форм з довшими клітинами (10 – 15 мкм). 

Діаметр клітин у різних видів мікобактерій також різний; найчастіше він 

дорівнює 0,6 – 0,7 мкм, нерідко зустрічаються культури з товщиною клітин 
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0,2 – 0,3 та 0,8 – 1,0 мкм. Товщина клітин мікобактерій є величиною більш 

сталою, ніж довжина. У культурах мікобактерій старішого віку (2 – 3 доби) 

клітини коротшають та приймають коккоподібну форму.  

На теперішній час завдяки використанню різних методів електронної та 

епіфлюоресцентної мікроскопії, а також лазерної конфокальної скануючої 

мікроскопії, морфологічні особливості мікобактерій є добре дослідженими, 

особливо це стосується типових представників, таких як M. tuberculosis.  

Мікобактерії поділяються за інтенсивністю росту. Мікобактерії, які 

характеризуються помітним зростанням на 2 − 4 добу, відносять до 

швидкозростаючих, а тих, що розвиваються на 7 − 10 добу або пізніше – до 

повільнозростаючих [169]. Встановлено, що швидкозростаючі та 

повільнозростаючі мікобактерії мають відмінності у структурі rРНК та 

організації генів, що їх кодують. Повільнозростаючі мікобактерії мають одну 

копію відповідних генів, а швидкозростаючі – дві. Уповільнення процесу 

росту багатьох мікобактерій дає їм певні переваги, наприклад, легкість 

накопичення мутацій, що дозволяє протистояти впливу токсичних сполук (у 

тому числі антибіотиків), які діють на рибосоми. Так само збільшується час 

для адаптації клітин до змін навколишнього середовища [170]. 

Мікобактерії характеризуються високим вмістом ліпідів (від 30,6% до 

38,9%), фосфатидів та восків у клітинній стінці, внаслідок чого вони важко 

фарбуються аніліновими барвниками, але здатні сприймати фарбу після 

обробки карболовим фуксином при підігріванні. Складність вирішення 

проблеми їх фарбування полягає у слабкій проникності клітинної стінки 

мікобактерій [171], [172]. 

На теперішній час встановлено, що мікобактерії мають унікальну за 

архітектурою, багатошарову товсту клітинну оболонку, яка багата на 

міколові кислоти, що дуже ефективно виконує бар’єрні функції (рис. 4.2).  
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Рис. 4.2 – Схема структури клітинної стінки мікобактерій: 

1 – зовнішні ліпіди; 2 – міколові кислоти; 3 – полісахариди (арабіногалактан); 4 – 

пептидоглікан; 5 – біліпідний шар; 6 – ліпоарабіноманан; 

7 – фосфатидил–міо–інозитол маннозид; 8 – клітинна стінка 

Однією з важливих характеристик клітин мікобактерій є їх 

гідрофобність, що дозволяє їм жити на поверхні розділу середовищ та 

здійснювати властивий їм аеробний метаболізм [173]. Мікобактерії не мають 

спеціальних структур для прикріплення, але гідрофобна поверхня та 

наявність глікопептидолипідів у зовнішній оболонці забезпечують 

можливість їх прикріплення до різних поверхонь. 

За сучасною термінологією види мікобактерій, які раніше відносили до 

атипових мікобактерій (atypical micobacteria), природних опортуністичних 

патогенів (environmental opportunistic pathogens) або мікобактерій, що 

відрізняються від туберкульозних (mycobacteria, different from tuberculosis), 

тепер мають назву нетуберкульозні мікобактерії (НTM) [174].  

Однією з найбільш цікавих особливостей мікобактерій є їх здатність 

окислювати парафін. Видовий склад мікобактерій, що окислюють парафін, є 

достатньо різноманітним. Найбільш часто зустрічаються M. lacticolum, 

M. flavum, M. rubrum, M. luteum, M. mucosum [175]. Велика частина 
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парафіноокислюючих мікобактерій належить до відомих видів, а будова їх 

клітин є типовою для цих бактерій. Відмінністю є дещо менший розмір 

клітин культур, які зростають на середовищі з парафіном. Наприклад, 

клітини M. lacticolum var. aliphaticum при зростанні на м’ясо–пептонному 

агарі мають довжину 3 – 4 мкм і товщину 0,8 – 1 мкм; на середовищі з 

парафіном клітини цієї ж культури є значно дрібнішими (довжина 2 – 3 мкм, 

ширина 0,4 – 0,6 мкм).  

Фізіологічні та біохімічні особливості мікобактерій визначають їх 

регіональне та місцеве розповсюдження та їх екологію. Хоча мікобактерії 

повільніше зростають у порівнянні з більшістю сапрофітних мікроорганізмів, 

вони зберігаються у низці місць існування завдяки здатності прилипати до 

різних поверхонь та утворювати біоплівки. Крім того, мікобактерії часто 

існують у таких місцях середовищах, де знижується конкуренція за поживні 

речовини з іншими мікроорганізмами через відсутність поживних речовин, 

що легко мінералізуються. Підвищена гідрофобність клітин мікобактерій 

порівняно з іншими мікроорганізмами, сприяє зменшенню поглинання ними 

гідрофільних речовин, у т. ч. речовин з антибактеріальною дією [176], [177]. 

Крім гідрофобності поверхні клітин мікобактерій, обмеженої 

проникності гідрофільних сполук та повільного росту, існує ще низка 

метаболічних та фізіологічних особливостей мікобактерій, які є 

детермінантами їх екологічних умов. Зокрема, мікобактерії є облігатними 

аеробами, але вони здатні зростати в умовах низького вмісту кисню 

(мікроаерофіли) [178], [179]. Так, для М. kansasii, М. intracellulare та М. 

fortuitum доведено збереження життєздатності при кисневому голодуванні в 

умовах лабораторного культивування (6% кисню у газовому середовищі) 

[180]. Ця властивість дає перевагу мікобактеріям у середовищах з низьким 

вмістом кисню, якими саме є ґрунтові екосистеми. Мікобактерії виявляються 

також у прісній, солонуватій та солоній воді та засолених ґрунтах, що вказує 

на галотолерантність багатьох їх видів [180].  
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Важливе значення має також широкий діапазон значень рН та 

температур, при яких здатні розвиватися мікобактерії. Оптимум рН 

середовища для росту багатьох мікобактерій (M. kansasii, M. marinum, M. 

avium, M. intracellulare, M. xenopi) становить від 5,0 до 6,5 [181]. Але деякі 

види можуть функціонувати навіть при рН 3,0 або 8,5 [182], [183].  

Для мезофільних мікобактерій оптимальними температурами є 

діапазон 25°–35°С. Більшість мікобактерій здатні витримувати коливання 

температур в інтервалі від 10° до 50°–60°С [184]. Для окремих видів цей 

діапазон є ще ширшим. Не випадково, що мікобактерії є типовими 

представниками мікробіоценозів у ґрунтах південної Африки [185] та ґрунтах 

альпійського та субальпійського регіонів Європи [186] та навіть у ґрунтах 

Антарктики [188]. За даними [185], термостійкість мікобактерій збільшується 

у певному ряду: M. kansasii> M. fortuitum, >M. intracellulare, >M. marinum> 

M. avium, >M. chelanoe, >M. phlei, > M.◦scrofulaceum, >M. xenopi.  

Мікобактерії виявляють високу стійкість до низьких температур, 

висушування та багатьох інших несприятливих факторів. Наприклад, у 

мерзлотних ґрунтах Сибіру M. bovis та M. avium зберігають життєздатність та 

вірулентність на поверхні ґрунту протягом 12 місяців, на глибині 5 см –

протягом 27 місяців та на глибині 10−20 см − 3 роки [189]. За даними 

Прокопьєвої Н. І. мікобактерії зберігають свої властивості у землях Якутії 

при коливанні температури ґрунту від –55°С до +40−45°С [190]. Виявлена 

здатність мікобактерій переживати заморожування до –75°C у живильному 

середовищі протягом 15 місяців [191], а також виживати при температурі 

рідкого гелію (–269°С) [192].  

Основними факторами зовнішнього середовища, які негативно 

впливають на мікобактерії, вважаються ультрафіолетові промені та космічні 

випромінювання. Так, за даними [193], літні сонячні промені знешкоджують 

мікобактерії через 30 хв., весняні − через 1 годину, зимові − через 2 години, а 

ультрафіолетове випромінювання − через 2 − 3 хвилини. 
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Сапрофітні мікобактерії у ґрунтах. Сапрофітні мікобактерії 

розповсюджені у ґрунті, де беруть активну участь у мінералізації органічних 

залишків.  

Тверді частинки та агрегати поділяють ґрунт на численні мікрозони, які 

являють собою частково або повністю ізольовані простори з різко 

відмінними та часто навіть протилежними умовами. Тільки частина цих 

мікрозон у певному інтервалі часу є сприятливою для виживання 

конкретного мікроорганізму. Для виживання мікроорганізми ґрунтів повинні 

мати певні властивості [194]. Саме мікобактерії мають здатність розкладати 

такі речовини, які недоступні іншим мікроорганізмам або важко 

засвоюються: нафтові залишки, віск, гумінові сполуки, хітин, деякі 

пестициди та ін. Важливо також, що мікобактерії можуть мешкати у ґрунті з 

мінімальною вологістю, при температурі, яка затримує ріст інших організмів, 

а також у ґрунтах з великим вмістом солей та низьким показником рН. 

Завдяки цим особливостям мікобактерії відіграють особливо важливу роль у 

перетворенні органічних речовин у посушливих жарких районах, а також у 

засолених та кислих ґрунтах [195].  

У хвойних лісах Фінляндії мікобактерії досліджувалися [196]. 

Мікобактерії були виділені з усіх зразків (n = 47), кількість пластин 

коливалась від 4,5×104 до 1,2 × 106 клітин/г (св). Кількість мікобактерій у 

пластинах позитивно співвідносилася із вмістом інших гетеротрофних 

бактерій, швидкістю дихання мікробів та вмістом Са та Mn.  

Нетуберкульозні мікобактерії в біоплівках. Досліджено, що 

мікобактерії здатні формувати біоплівки та вступати у симбіотичні відносини 

з іншими організмами. Біоплівки можуть утворюватися на більшості 

абіотичних та біотичних поверхонь. У процесі розвитку біоплівок у бактерій 

змінюються фенотипічні характеристики, що призводить до утворення 

гетерогенної, динамічної та диференційованої спільноти [197]. Зниження 

темпів зростання, обмежене проникнення токсикантів у біоплівку, активація 

генів стійкості – головні причини, які самі по собі або у комбінації є основою 
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успішного виживання бактерій у складі біоплівок за несприятливих впливах 

середовища [198].  

Формування біоплівок мікобактеріями має свої особливості. 

Мікобактерії не мають поверхневих структур, що застосовуються іншими 

мікроорганізмами для пересування до поверхні та закріплення на ній. 

Фіксація НТМ на твердих поверхнях пояснюється наявністю на поверхні 

клітин мікобактерій глікопептидолипідів [199].  

4.2 Взаємодія ціанобактерій та нетуберкульозних мікобактерій 

НТМ приймають участь у деструкції продуктів метаболізму, що 

виділяють ціанобактерії та різних токсичних речовин антропогенного 

походження; НТМ також створюють сприятливі умови для розмноження 

ціанобактерії. Кількість мікобактерій в асоціації з ціанобактеріями зростає 

при старінні та лізисі клітин ціанобактерій [133].  

Ціанобактерії можуть позитивно впливати на НТМ. Наприклад, 

експериментально доведено, що присутність у водному середовищі 

позаклітинних метаболітів ціанобактерії (Anabaena variabilis), а також самих 

клітин цієї водорості, позитивно впливає на процеси біодеградації 

мікобактеріями (Mycobacterium brevicale) дизельного палива [200]. 

Додавання мікобактерій до середовища з ціанобактеріями та дизельним 

паливом помітно знижує вплив токсиканта на ціанобактерії [201].  

На основі існуючих даних щодо біологічних властивостей 

ціанобактерій та НТМ, схему їх симбіотичних взаємовідносин у ґрунтах 

можна описати наступним чином:  

а) ціанобактерії розвиваються у поверхневих шарах ґрунтів, захищають 

НТМ від ультрафіолетового випромінювання та висихання. Крім того, 

завдяки фотосинтезу та азотфіксації вони забезпечують НТМ киснем та 

джерелами енергії, вуглецю й азоту, асимілюють вуглекислий газ, 

пригнічують розвиток деяких грибів–антагоністів мікобактерій у 

мікроагрегатах ґрунтів. Певні види ціанобактерій можуть поліпшувати 
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хімічний склад середовища через фіксацію токсичних сполук у клітинах, 

наприклад, токсичних металів [133].  

б) мікобактерії, у свою чергу, продукують вуглекислий газ та 

зменшують вміст кисню у середовищі, що позитивно позначається на рості 

ціанобактерій [202]. НТМ завдяки ферментативній активності забезпечують 

ціанобактерії біологічно доступним азотом, фосфором та сіркою [203]; 

пригнічують розвиток деяких фітофагів; звільняють середовище у 

мікроагрегатах ґрунтів від аутоінгібіторів (сполук, які виділяються у процесі 

метаболізму ціанобактерій та здатні пригнічувати їх розвиток), а також від 

різних токсичних речовин антропогенного походження, у т. ч. пестицидів, 

нафтопродуктів та ін. [204]. Встановлено, що НТМ можуть переводити 

токсичні важкі метали з розчинної форми у нерозчинну [205] й таким чином 

підвищують якість ґрунтового розчину, що особливо важливо у техногенно 

забруднених ґрунтах.  

в) між НТМ та ціанобактеріями відбувається постійний обмін різними 

біологічно активними сполуками, у т. ч. вітамінами, амінокислотами та ін. 

Зокрема, НТМ можуть виділяти ауксини, які стимулюють розвиток 

ціанобактерій [206]. Деякі НТМ сприяють забезпеченню водоростей 

розчинним біодоступним залізом завдяки виділенню сидерофорів у 

середовище [207]. Крім того, продукти життєдіяльності ціанобактерій та 

НТМ визначають окислювально–відновні умови мікроагрегатів ґрунтів та рН 

середовища, що суттєво вливає на процеси метаболізму вказаних бактерій.  

Взаємовідносини ціанобактерій та мікобактерій, незважаючи на 

поширені явища симбіозу, як було зазначено вище, відзначаються 

неоднозначністю. В деяких випадках водорості та мікобактерії зростають 

разом, не вражаючи один одного, в інших – спостерігаються прояви 

антагонізму [133]. На формування тих чи інших взаємодій можуть впливати 

різні чинники, наприклад, низька забезпеченість середовища певними 

сполуками. 
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НТМ також можуть продукувати сполуки, які спроможні подавляти 

ріст ціанобактерій (антибіотики, лізоцим та ін.). У роботі [133] 

повідомляється відносно здатності Mycobacterium luteum IX пригнічувати 

розвиток Anabaena hassalii та Microcystis pulverea.  

В той же час, токсини НТМ можуть підсилювати дію токсинів 

ціанобактерій проти паразитів водоростей, наприклад, деяких вірусів, грибів 

та ін. [208], [209]. У теперішній час водорості розглядаються як можливі 

резервати фітопатогенних вірусів, що сприяє збереженню збудників хвороб у 

ґрунті. 

Про продуктивний зв’язок НТМ з ціанобактеріями свідчить збільшення 

їх чисельності при інтенсивному розвитку водоростей у ґрунті. Визначенню 

видового складу бактеріального компоненту, який пов’язаний з водоростями, 

присвячена значна кількість досліджень.  

Результати досліджень взаємовідносин між ціанобактеріями та 

супутніми бактеріями, що виконані з використанням молекулярно–

генетичних методів, свідчать, що ціанобактерії здатні впливати на структуру 

та фізіологію бактеріальних угруповань як безпосередньо, так й 

опосередковано [210]. Встановлено, що існує залежність між структурою 

бактерій–асоціантів та періодом напіввиведення широко розповсюдженого 

токсину ціанобактерій − MC–LR.  

Підсумовуючи наведені матеріали, слід констатувати, що завдяки 

запровадженню новітніх методів досліджень існують певні досягнення з 

вивчення взаємовідносин між НТМ та ціанобактеріями в об’єктах довкілля, 

але відомості щодо механізмів взаємодії ціанобактерій та НТМ у ґрунті та 

далі – в організмі людини та тварин – залишаються дуже обмеженими та 

фрагментарними. Поширення як умовно–патогенних нетуберкульозних 

мікобактерій, так і токсигенних ціанобактерій у багатьох регіонах світу, 

обумовлює актуальність та важливість цієї інформації для забезпечення 

еколого–гігієнічної безпеки, та диктує необхідність подальшого, більш 



115 

 

поглибленого дослідження цього питання з метою розробки відповідних 

превентивних заходів та ефективних методів лікування. 

Поширення ґрунтових НТМ. З проб ґрунту виділені практично всі 

відомі види мікобактерій. Згідно дослідженням [212] у глинистих ґрунтах 

особливо часто виявляється швидкозростаюча ціанобактерія M. phortuitum.  

Відзначено, що кількісний та видовий склад ґрунтових мікобактерій 

має регіональну специфіку. Так, з 64% зразків глинистих ґрунтів, відібраних 

у різних штатах США, виділено М. fortuitum, тоді як у зразках ґрунтів Японії 

у 60,5% випадків виділено M. aqri та тільки у 1,5% випадків – M. fortuitum 

[212].  

Простежено залежність поширеності мікобактерій у ґрунті від 

вертикальної зональності. З проб ґрунту рівнинної зони у 25% випадків 

виділяються мікобактерії, серед яких більше, ніж 80% становили види, що 

віднесені до II та IV груп класифікації Раньона (M. fortuitum, M. smeqmatis, M. 

aqri). Вони також були виділені із 22,5% зразків ґрунтів передгірської зони 

(переважно швидкозростаючі, нефотохромогенні), з проб ґрунту гірської та 

високогірської зони – у 2–3 рази менше [191]. 

З більшої половини зразків ґрунтів Лісостепу та Степу України (сірі 

опідзолені, чорноземи, чорноземи малогумусні та південні) були виділені 

швидкозростаючі мікобактерії. Найбільш часто виділяли M. smegmatis, 

значно рідше − M. phlei та M. fortuitum. З нафтоносних ґрунтів західних 

областей України (Львівська обл.) та ґрунтів поблизу газових свердловин 

(Дніпропетровська обл.) виділяли Mycobacterium sp. [213], [214], [215].  

У ґрунтах загонів свиней 24–х ферм Чехії виявлено 19 видів 

мікобактерій, у т. ч.: M. gordonae, M. triviale, M. flavescens, 

M.◦nonchromogenicum, M. terrae, M. xenopi, M. fortuitum, M. chelonae, 

M.◦chitae, M. abscessus, M. gastri, M. kumamotonense, M. marinum, 

M.◦parafortuitum, M. peregrinum, M. porcinum, M. scrofulaceum, M. smegmatis 

та M. simiae [216]. 
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Мікобактерії знаходять також у ризосфері багатьох 

сільськогосподарських культур. Зокрема, авторами [217] досліджено 

мікрофлору ризосфери різних сортів рису: у бактеріальному комплексі 

ризосфери була встановлена присутність мікобактерій (M. bolleti). 

Відзначено залежність розвитку мікроорганізмів ризосфери, у т. ч. 

мікобактерій, від типу ґрунту.  

У роботі [206] досліджено розвиток М. phleу у ризосфері пшениці. 

Встановлено сприятливий вплив мікобактерій на ріст рослин у засолених 

ґрунтах (до 4% NaCL) завдяки їх здатності продукувати різні біологічно 

активні сполуки, такі як ферменти та ауксини. Спеціально проведені 

експерименти показали, що стимулюючий вплив М. phleу на розвиток 

кукурудзи залежить від типу ґрунтів: у бідних за вмістом поживних речовин 

такий вплив є вищим, ніж у багатих [218].  

Серед представників роду Mycobacterium, крім патогенних та 

сапрофітних видів, зустрічаються види, які у звичайних умовах не 

викликають захворювань, але за певних обставин виявляють патогенні 

властивості. Такі види мікобактерій є звичайними представниками 

мікробіоценозів різних природних та техногенних середовищ та не належать 

до агентів біологічного забруднення довкілля [176].  

4.3 Небезпека ґрунтових нетуберкульозних мікобактерій 

Ретельний огляд наукових праць з розповсюдження НТМ наведений у 

дослідженні [219]. Вміст мікобактерій оцінювали у верхньому та нижньому 

шарах ґрунту кислих лісових ґрунтів у літній та зимовий сезони з 

використанням T–RFLP та результатами секвенування гену rРНК 16S, що 

продукується видами з роду Mycobacterium. Різноманітність мікобактерій 

відрізнялася між двома сезонами та за глибиною залягання ґрунтового шару. 

Виявлено клонування мікобактерій, що належать до трьох основних 

скупчень – швидко зростаючих, проміжних, та повільно зростаючих видів, з 

різноманітністю останніх. Було знайдено такі види мікобактерій: M. sp., M. 
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simiae, M. conspicuum, M. cookii, M. hodleri, M. aichiense, M. holsaticum, M. 

tusciae, M. pallens, M. gadium. 

У забруднених ґрунтах визначена присутність M. sp., M. tusciae, 

M. frederiksbergense, M. austroafricanum, M. petroleophylum, M. monascense, 

M. chlorophenolicum, у глинистих та садових ґрунтах – M. a. avium, 

M. a. hominissuis. 

Дослідження 118 зразків різних видів комерційного торфу (природний 

торф, фасований торф для садівництва та спеціально оброблений торф, 

призначений для годівлі поросят) показав, що НТМ були присутніми у 84 

зразках (71,1%). Mycobacterium avium subsp. hominissuis зустрічався частіше 

(82,1%). Крім того, з околиць населеного пункту, де торф видобували та 

зберігали у великих палях до чотирьох місяців, мікобактерії були виявлені у 

зразках торфу, зібраних з поверхні до глибини 25 см: M. sp., M. a. hominissuis, 

M. fortuitum, M. gordonae,, M. chelonae, M. terrae, M. xenopi, M. flavescens, 

M. phlei. 

Широке розповсюдження та різноманітність джерел НТМ у довкіллі 

обумовлює значний контакт людини та тварин з цією групою бактерій. НТМ 

можуть викликати різні види захворювань [220]. До клінічних проявів 

мікобактеріозів відносяться патологічні зміни у легенях, лімфатичних вузлах, 

шлунково–кишковому тракті, шкірі, м’яких тканинах, кістках, суглобах. 

Також реєструються дисеміновані форми захворювань. До найбільш 

поширених та етіологічно значущих видів НТМ відносять: M. avium complex, 

M. kansasii, M. xenopi, M. malmoense, M. abscessus, M. chelonei, M. avium, M. 

scrofulaceum, M. marinum, M. fortuitum та M. ulcerans. Серед повільно 

зростаючих видів найбільш дослідженими є M. avium та M. intracellulare, які 

отримали назву M. avium complex (МАС). Хоча цей комплекс мікобактерій 

представлений різними видами, які можуть бути ідентифіковані та відрізнені 

за допомогою ДНК–зондів, ці два види є фенотипічно майже невиразними. 

Значна увага до мікобактерій пояснюється тим, що частота інфекцій, 

викликаних цією групою, дуже швидко зростає в усьому світі. 
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Встановлено, що інтенсивність адгезії мікобактерій залежить від 

температури, рН, вологості та гранулометричного складу ґрунтів. Наприклад, 

адгезія M. bovis активно відбувається у верхніх шарах важко–суглинистого за 

гранулометричним складом ґрунту при вологості 50%. Найбільш активно 

адгезія клітин цієї мікобактерії спостерігається на ґрунтових частинках 

величиною менше 0,001 мм у кислому середовищі (рН 5,0) [221]. 

Згідно досліджень [222], певну небезпеку становить використання 

торфу для різних сільськогосподарських потреб, завдяки високій 

концентрації у ньому мікобактерій. Дослідження показали, що майже усі 

зразки комерційних ґрунтових сумішей, до складу яких входив торф, містили 

мікобактерії (наприклад, M. avium, M. intracellulare, M. kansasii, M. simiae, M. 

chelonae та M. fortuitum). Небезпека багатьох з цих бактерій пов’язана з 

малими розмірами клітин, завдяки чому вони мають здатність потрапляти до 

бронхіол і альвеол легенів людини [223], [224].  

Клінічні аспекти проблеми мікобактеріозів, що викликані НТМ, у тому 

числі шляхи вдосконалення методів діагностики та розробка ефективних 

методів та режимів терапії, розглянуто у чисельних роботах, які узагальнені у 

монографіях [165], [220].  

Основні ризики легеневих захворювань людей, інфікованих НТМ, 

наведено у роботі [225]. До їх числа віднесено: існуючі раніше хронічні 

захворювання легенів (силікоз, пневмоконіоз та ін.); скелетні порушення; 

муковісцидоз, легеневий альвеолярний протеїноз; сімейні кластери цих 

інфекцій; професійна діяльність, яка пов’язана з утворенням пилу; 

імуносупресія, що викликана злоякісними новоутвореннями; ВІЛ–інфекцією 

та медикаментозним лікуванням, у тому числі при здійсненні трансплантації.  

Узагальнення досліджень у різних країнах світу щодо виявлення 

легеневих НТМ (ЛНTM) у клінічних зразках, наведено у роботі [226]. Автори 

цього дослідження переконливо довели зростання поширеності ЛНТМ з 1997 

року до теперішнього часу. Щорічне зростання частоти виявлення ЛНТМ у 

Північній Америці та Австралії становить від 3,2 до 9,8 осіб на 100 000 
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населення, і, як правило, частота виявлення ЛНТМ є вищою у цих країнах, 

ніж у країнах Європи. Збільшення поширеності ЛНТМ спостерігається також 

у Південній Кореї, Японії та Тайвані. В Африці та на Близькому Сході 

поширеність ЛНТМ коливається від 4% до 15% серед випадків з підозрою на 

туберкульоз.  

Розподіл видів ЛНТМ варіює у залежності від регіону, з переважанням 

М. avium complex (МАС) у Північній Америці та Східній Азії, тоді як в 

Європі домінування MAC є менш вираженим, а M. kansasii, M. xenopi та 

M. malmoense − зустрічаються з більшою частотою. Види ЛНТМ у зразках 

різнилися залежно від статі пацієнтів та наявності попередніх захворювань 

легенів [226].  

Нові аналітичні підходи досліджень ЛНТМ свідчать про важливість 

таких кліматичних факторів, як теплі, вологі середовища з високим тиском 

атмосфери, які сприяють ризику виникнення захворювання людини. 

Запропоновано шляхи удосконалення інформаційної бази щодо 

географічного розподілу ЛНТМ з метою покращення профілактики та 

лікування захворювань, які вони викликають. 

Значні масштаби контакту людини та тварин з НТМ пов’язані з 

чисельністю та значним розмаїттям мікобактерій у різних екологічних нішах 

їх існування, перш за все у ґрунтах. За даними [226], тісний та тривалий 

контакт людини з ґрунтами та водними басейнами, особливо у закритих 

приміщеннях, є одними з найбільших ризиків інфікування людини НТМ.  

Роль сільськогосподарських та гірничодобувних робіт у надходженні 

НТМ в атмосферне повітря підкреслюють автори роботи [227].  

Найбільший інтерес щодо дослідження екології та біогеографії НТМ 

становить робота, що опублікована у 2019 року. [228]. Це – одне з найбільш 

повних досліджень глобального мікобактеріального розмаїття у ґрунтах та 

екологічних факторів, що формують розподіл мікобактеріальних видів у 

цьому компоненті довкілля. Автори детально проаналізували мікробіологічні 

спільноти ґрунтів, відібраних у 143 пунктах на 6 континентах. Досліджено 
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широкий спектр типів екосистем, у т. ч. тропічних лісів, арктичної тундри, 

луків помірних широт та гарячих пустель. Зразки ґрунту відбиралися на 

глибині приблизно 7,5 см, негайно заморожувалися при –20° С. Визначалися 

метеорологічні характеристики, а також ключові властивості ґрунтів (вміст 

органічного вуглецю, рН, співвідношення C : N, вміст глинистих часток та 

електропровідність).  

Для оцінки вмісту мікобактерій на рівні роду в кожному з 143 зразків 

ґрунту, зібраних з усього світу, було виконано секвенування генів 16S rРНК. 

Встановлено, що НТМ роду Mycobacterium зустрічаються повсюдно та є 

достатньо поширеними серед ґрунтових мікроорганізмів. З 398 

ідентифікованих родів рід Mycobacterium за поширеністю був на 12 –му місці 

за рангом, але займав діапазон від 2 до 67 місця в окремих ґрунтах. Відносна 

кількість бактерій роду Mycobacterium суттєво відрізнялася у залежності від 

типу ґрунтів, складаючи від 0,03% до 2,9% від усіх бактеріальних та 

архейних 16S rРНК, з середнім значенням 0,52%. Автори використали 

систему Раньона для виявлення найбільш важливих екологічних предикторів 

відносної кількості мікобактерій у зразках, які досліджувалися. Лише 25% 

варіацій відносного вмісту НТМ можна було пояснити відмінностями 

параметрів навколишнього середовища [228]. 

Результати досліджень [228], свідчать, що у ґрунтах існує велика 

кількість ще неописаних мікобактерій. З 159 філогенетичних ліній, що 

виявлені у цьому обстеженні, лише 3% від загальної кількості ліній 

охоплювали вже описані види. Ці результати свідчать про високу 

різноманітність мікобактеріальних ліній, які можуть бути знайдені в окремих 

ґрунтах, а також про обмеженість більшості ліній мікобактерій ґрунту в їх 

розподілі.  

Авторами [228] зазначено, що добре досліджених видів мікобактерій, 

включаючи відомі патогени, які асоційовані з захворюваннями людини, не 

було виявлено ні в одному з 143 досліджуваних ґрунтів. При 

філогенетичному аналізі тільки п’ять з 159 ґрунтових клад віднесено до 
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групи з відомими штамами. Патогенна клада складалася з членів комплексу 

M. avium (MAC), який включає M. avium, M. intracellulare та M. chimera. 

Представники МАС були виявлені у 15–ти з 143–х досліджених зразків 

ґрунту.  

Досліджені матеріали дають можливість зробити висновок про 

різноманітність видів та ніш існування НТМ, унікальні властивості цих 

бактерій, у т. ч. стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища 

(екстремальних значень рН, температури, мінімального вмісту кисню та 

поживних речовин, високих концентрацій важких металів та ін.); 

резистентність до багатьох антибактеріальних та дезінфікуючих препаратів; 

високий рівень мінливості; складність і тривалість лікування захворювань, 

які вони здатні викликати, та про значну увагу, яка приділяється у світі 

дослідженню різних аспектів біології та екології НТМ, перш за все як агентів 

захворювань людини та тварин.  

Дослідження нетуберкульозних мікобактерій проводяться також в 

Україні [214], [229]–[235]. Крім виділення НТМ з різних джерел та їх 

ідентифікації (у т. ч. тих, що викликають мікобактеріози), аналізу 

поширеності НТМ у різних регіонах країни та дослідженню їх біологічних 

властивостей (зокрема, ферментативної активності та чутливості до 

антимікробних препаратів), розробки ефективних методів терапії та 

дезінфекції, в Україні виконуються також дослідження щодо впливу НТМ на 

сенсибілізацію до діагностичних алергенів.  

Аналізуючи екологію та еволюцію мікобактерій, вчені вважають, що 

деякі сапрофітні мікобактерії можуть стати у найближчому майбутньому 

потенційними патогенами через значний антропогенний вплив на 

навколишнє середовище, демографічні зміни у світі та поширення людей з 

імунодефіцитом [236], [237]. 

Розглянуті матеріали дають можливість зробити висновок про 

різноманітність видів та ніш існування НТМ, унікальні властивості цих 

бактерій, у т. ч. – стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища 
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(екстремальних значень рН, температури, мінімального вмісту кисню та 

поживних речовин, високих концентрацій важких металів та ін.); 

резистентність до багатьох антибактеріальних та дезінфікуючих препаратів; 

високий рівень мінливості; складність і тривалість лікування захворювань, 

які вони здатні викликати, та про значну увагу, яка приділяється у світі 

дослідженню різних аспектів біології та екології НТМ, перш за все як агентів 

захворювань людини та тварин.  

Одночасне існування в евтрофованих ґрунтах токсичних ціанобактерій 

і НТМ та їх взаємовплив може сприяти виникненню захворювань людини, 

але такі взаємини потребують подальших досліджень. 
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5 НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

ЦІАНОБАКТЕРІЙ ТА ЇХ ТОКСИНІВ, ЩО ПЕРЕНОСЯТЬСЯ З 

ПИЛОМ 

5.1 Масштаби перенесення пилу в атмосфері 

Істотну небезпеку для здоров’я людини являють собою пилові бурі з 

адсорбованими на частинках пилу  НТМ та ціанотоксинами. 

Пилові та піщані бурі виникають на посушливих і напівпосушливих 

територіях у тих випадках, коли сильні вихори захоплюють глинисті, пилові 

фракції ґрунту та пісок і несуть їх у повітряному середовищі. Піщані бурі 

пересуваються відносно близько до поверхні землі, а розмір частинок та 

швидкість вітру визначають відстань, на яку певна частинка здатна 

переміститися.  

Велике значення для гігієнічної оцінки впливу аерозолізованих 

пилових частинок має їх дисперсність: чим дрібніше розмір частинок, тим 

більше часу пил перебуває у зваженому стані у повітрі, саме тому 

підвищується вірогідність їх надходження у дихальні шляхи людини. 

Найбільший розмір пилових частинок, що проникають в альвеоли легенів 

людини, зазвичай не перевищує 10 µ (ТЧ10), а основна маса частинок пилу 

має розмір менше 5 µ [238]. 

У закордонній практиці екологічних досліджень протягом останніх 

десятиліть впроваджено визначення складу біоаерозолів, а саме – вмісту 

аерозолізованих патогенних агентів (НТМ, ендотоксинів, тощо), які часто 

виступають у ролі антигенних збудників низки захворювань. Надходження та 

осадження частинок аерозолів, які є антигенними збудниками захворювань 

людини, обумовлено дуже малим їх розміром (менше 5 мкм), що сприяє 

проникненню до нижнього відділу респіраторного шляху людини – альвеол, 

кількість яких досягає 300–400 млн., а площа – 90–100 м2. Така велика площа 

може піддаватися обширному запально–алергійному процесу при 

інгаляційному надходженні аерозолізованих патогенів – НТМ та 
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ендотоксинів до альвеол. Наслідком цього є виникнення екологообумовлених 

захворювань, наприклад, захворювання на екзогенний алергійний альвеоліт 

(ЕАА), за сучасною термінологією – гіперсенситивну пневмонію. 

Пилові бурі піднімають дрібнодисперсні частинки ґрунту в атмосферу. 

Частинки у зваженому стані здатні переміщуватися на тисячі кілометрів над 

континентами та океанами, під час руху адсорбують забруднюючі речовини. 

Вітри переносять пил з Сахари – найбільш великого природного джерела 

пилу – на захід – до Північної та Південної Америки, на північ – до Європи 

та на схід – до Китаю. Пилові бурі, що зароджуються у Центральній Азії та 

Китаї, сягають Корейського півострова, Японії, тихоокеанських островів, 

Північної Америки та територій за їх межами (Рис. 5.1–5.3) [239]. 

Переміщення пилу грає важливу роль у біохімічних процесах 

екосистем Землі. Він слугує вихідним матеріалом для утворення лесових 

порід [240]. Осадження мінерального пилу забезпечує наземні та морські 

екосистеми поживними речовинами, такими як залізо та інші мікроелементи, 

стимулюючи зростання первинної продукції фітопланктону [241]. 

Пил Сахари слугує природним добривом для вологих тропічних лісів 

Амазонії, адже він приносить фосфор у кількості, яка перевищує його втрати 

внаслідок річкового стоку [242]. Аналогічним чином вологі тропічні ліси на 

Гавайських островах отримують поживні речовини завдяки пилу з 

Центральної Азії [243]. Поряд з цим, пил з Африки та Азії може завдавати 

шкоди кораловим рифам у Карибському морі [244]. 

Через водну та вітрову ерозію земель, масштаби яких досягли значних 

розмірів у багатьох країнах світу, у т. ч. в Україні, токсини ціанобактерій – 

МС разом з частинками ґрунту потрапляють в атмосферне повітря та водні 

об’єкти, що призводить до негативних еколого– гігієнічних наслідків. 

Особливо небезпечним є "цвітіння" ґрунтів окремих територій великих міст 

[6], [245], [246]. 
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Рис. 5.1 – Розподіл пилу на твердій поверхні у Північній Африці та 

Близькому Сході на рівні ґрунту (станом на 18 травня 2017 р.), мкг/м2 [239] 

 

Рис. 5.2 – Розподіл пилу на твердій поверхні у Євразії на рівні ґрунту (станом 

на 18 травня 2017 р.), мкг/м2 [239] 

 

Рис. 5.3 – Розподіл пилу на твердій поверхні у Північній Африці, над 

Атлантичним океаном та Центральній Америці на рівні ґрунту (станом на 21 

травня 2017 р.), мкг/м2 [239] 
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Ціанотоксини можуть бути небезпечними для здоров’я людей, робота 

яких передбачає тривалий контакт з ґрунтами та пилом, що утворюється у 

виробничому процесі [16].  

Є припущення, що сплеск захворювання персоналу на аміотрофічний 

бічний склероз (АlS) під час операції «Буря у пустелі» поблизу Перської 

затоки (1990–1991 рр.) був пов’язаний саме з поширенням нейротоксину 

ціанобактерій (ВМАА) у повітрі. Встановлено, що у біологічній ґрунтовій 

кірці вказаного регіону домінували ціанобактерії порядку Oscillatoriales та 

Chroococcales [247].  

Пилові бурі на території України спостерігаються майже щорічно у 

Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, рідше – у Луганській, 

Миколаївській, Дніпропетровській областях та у Криму. Проявлення вітрової 

ерозії помітні навіть на осушених ділянках Полісся, де тривалість пилових 

бур сягає 115 годин/рік. Вітрова ерозія відбувається на площі більш, ніж 6 

млн. га, а у роки з пиловими бурями – до 20 млн. га [2]. 

Пиління ґрунтів відбувається також під час обробки ланів, на відвалах 

розкривних порід, шламів та хвостів, під час сідьгоспробіт тощо. 

При швидкості руху машинно–тракторного агрегату більш, ніж 9,7 

км/год, збільшується кількість розпорошених ерозійних частинок 

(розміром<0,25 мм) та висота їх стрибка (до 2,5 м). За швидкості руху 

аґротехніки 12 км/год висота підйому таких частинок сягає 8 – 9 м, далі вони 

виносяться вітром. За швидкості вітру понад 14 м/с проведення польових 

робіт у зонах Північного та Лівобережного Лісостепу України збільшує 

втрати ґрунту від агротехнічного пиління у кілька разів [248]. 

За оцінками ВООЗ, в усьому світі з забрудненням атмосферного 

повітря пов'язано близько 4,2 мільйонів випадків передчасної смерті, 

головним чином, від хвороб серця, інсульту, хронічної обструктивної 

хвороби легенів, раку легенів і гострих респіраторних інфекцій у дітей [249]. 

У світі на частку забруднення атмосферного повітря припадає: 
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в) 29% усіх випадків хвороб та смертей від раку легенів; 

г) 17% усіх випадків хвороб та смертей від гострих інфекцій нижніх 

дихальних шляхів; 

д) 24% усіх випадків смерті від інсульту; 

е) 25% усіх випадків хвороб та смертей від ішемічної хвороби серця; 

ж) 43% усіх випадків хвороб та смертей від хронічної обструктивної 

хвороби легень. 

До забруднюючих речовин, про негативну дію яких на здоров'я людини 

отримані найбільш переконливі докази, відносяться тверді частинки (ТЧ), 

озон (O3), діоксид азоту (NO2) та діоксид сірки (SO2). У науковій літературі 

особливу увагу присвячено ризику для здоров'я, який являють собою тверді 

частинки розміром менше 10 та 2,5 мкм (ТЧ10 і ТЧ2,5). Тверді частинки 

можуть проникати глибоко у дихальні шляхи, звідти потрапляти у кровоток 

та чинити негативний вплив на серце, судини головного мозку і дихальну 

систему. Вміст ТЧ також є одним з головних показників для оцінки стану 

забруднення атмосферного повітря та впливу на здоров'я людини. 

У дітей та дорослих як короткостроковий, так і довгостроковий вплив 

забруднення атмосферного повітря може призвести до зниження легеневої 

функції, респіраторним інфекціям і ускладнень астми. Вплив забруднення 

атмосферного повітря на матерів може призвести до несприятливих наслідків 

пологів, таких як низька маса тіла новонародженого, недоношеність, а також 

народження дітей, вага яких не відповідає гестаційному віку. З'являються 

нові дані, які свідчать, що забруднення атмосферного повітря може сприяти 

розвитку діабету та порушенню розвитку нервової системи у дітей.  

Всесвітня метеорологічна організація створила Систему попередження 

про піщані та пилові бурі та їх прогнозування з метою підвищення здатності 

країн завчасно надавати користувачам результати спостережень, точні 

прогнози щодо піщаних і пилових бур [250]. 
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5.2 Перенесення ціанотоксинів та ціанобактерій повітряним пилом  

У повітря можуть надходити частинки ґрунту з адсорбованими на них 

токсинами ґрунтових НТМ та ціанобактерій. 

Вміст ціанотоксинів у біологічній ґрунтовій кірці трьох районів Катару 

складав від 1,5 до 53,7 нг/г кірки або від 3 до 56 мкг/км2 площі дослідженої 

території [55]. Детальний аналіз залежності концентрації ціанотоксинів у 

біологічній кірці ґрунтів від її стану, який був виконаний Richer R. et al. [56], 

показав, що ні полив, ні порушення кірок не мають істотного впливу на вміст 

ціанотоксинів. Результати досліджень свідчать, що ціанотоксини з низькою 

молекулярною масою, які утворюються у біологічних ґрунтових кірках, є 

стійкими у навколишньому середовищі навіть за відсутністю самих кірок. 

Такі ціанотоксини здатні накопичуватися довгий час під поверхнею ґрунту та 

надходити у повітря під час пилових бур, виконанні будівельних робіт, 

проведенні військових операцій тощо. Виходячи із вмісту ціанотоксинів у 

кірці та з розрахунків їх можливого вмісту у пилу, J. S. Metcalf et al. 

вважають ймовірним перевищення у цьому регіоні допустимих добових 

величин надходження ціанотоксинів до організму людини (tolerable daily 

intake − TDI), що рекомендовані ВООЗ [60]. Враховуючи наявність 

численних мікроорганізмів у пилу пустель, додаткове надходження у повітря 

ціанотоксинів може суттєво збільшити ризик негативних наслідків для 

здоров’я людей. Серед ціанобактерій ґрунтових кірок, що були досліджені, 

домінував Microcoleus spp. з порядку Oscillatoriales [60].  

Мікобактерії можуть легко переноситися у складі аерозолів з водного 

середовища або з ґрунтів у повітря – це явище отримало назву 

«аерозолізація». Гідрофобні клітини мікобактерій прикріплюються до 

бульбашок повітря, що утворюються у товщі води; при розірванні бульбашки 

формують краплі аерозолю. Ці краплі є достатньо малими (5 мкм у діаметрі), 

вони легко можуть проникати в альвеоли людини при вдиханні [251]. 

Аналогічним чином мікобактерії можуть прилипати до частинок ґрунтів та 
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надходити з ними у повітря при певних метеорологічних умовах та виконанні 

робіт, що супроводжуються створенням значної кількості пилу. Мікобактерії 

можуть прилипати до найдрібніших частинок пилу та таким шляхом 

переноситися на значні відстані [223], [252]–[254].  

У дослідженні [219] оцінена наявність мікобактерій у зразках повітря з 

заводів переробки торфу, що було визначено на основі молекулярно–

біологічних методів (клонування–секвенування та ПЦР), а також на базі 

дослідження зразків крові працівників з використанням комплексів 

імуноглобуліну G (IgG) на наявність антитіл до мікобактерій. Порівнювалися 

види мікобактерій, що були виявлені у пробах повітря та торфовому моху. 

Були обрані два заводи з переробки торфу серед 14 раніше досліджених. 

Всього було відстежено 49 видів мікобактерій. ПЛР також проводилася з 

проби повітря для оцінки вмісту мікобактерій та рівня впливу. Кілька видів 

мікобактерій були визначені у зразках повітря (M. malmoense, M. smegmatis, 

M. graceum, M. bohemicum, M. interjectum). Загальний вміст мікобактерій у 

повітрі склав 8,2 × 108 клітин/ м3. У крові працівників був присутній IgG, що 

утворювався під час дії мікобактеріальної суміші та M. avium, що свідчить 

про тісний контакт з інфекцією. Результати досліджень зразків повітря, які 

були підкріплені вимірюванням IgG, свідчать, що працівники заводу з 

переробки торфу піддавалися впливу мікобактерій (крім інших біологічних 

агентів).  

Напрямок досліджень "Тропічні та виникаючі інфекції (розділ RPM – 

TEI v. 1.0)" призначений для ідентифікації та розмежовування тропічних 

захворювань та інших потенційних збудників. Ці дослідження були 

використані для дослідження мікроорганізмів, що присутні у муловій та 

глинистій фракціях поверхневих ґрунтів та повітряному пилу Близького 

Сходу. Для кращого визначення потенційного впливу повітряного пилу на 

здоров'я людини досліджено склад мікрофлори, що надходить з поверхні 

землі. Зразки ґрунтового та/або повітряного пилу були відібрані за 

допомогою повітряного фільтру з 19 різних місць Іраку та Кувейту. 
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Результати показали, що значна кількість мікроорганізмів, у т.ч. НТМ, 

бацили, бруцели, клостридії та Coxiella burnetti були присутніми у зразках 

пилу, що створює загрозу для здоров'я людини та вимагає подальшого 

дослідження, особливо у посушливих регіонах – на Близькому Сході, 

Афганістані, Північній Африці тощо. 

Посушливість клімату характерна для півдня України. Саме тому 

наведені вище приклади небезпеки з боку пилових бур є актуальними і для 

нашої країни, для численних районів якої характерною є дія суховіїв та 

пилових бур. 

Аерозолізація мікобактерій від ґрунтів комерційного гончарства. 

Розповсюдженню НТМ у ґрунтах та їх дії на організм людини присвячена 

робота [255]. 

Службою опікування пацієнтів з НТМ з шпиталю Національного 

медичного центру Джевіш м. Денвер досліджувалися зразки рідин з 

дихальних шляхів пацієнтів, які доглядали за рослинами у власному саду та 

проби ґрунтів з їх ділянок (рис. 5.4). 

Результати досліджень узагальнені на рис. 5.5 (а та б), на якому 

особливо помітною є відповідність видів мікобактерій, які були збудниками 

захворювань та мікобактеріями, що були виявлені у ґрунтових аерозолях. 

Збудники M. avium та M. intracellulare були найпоширенішими серед 

ґрунтових мікобактерій. Більшість хворих (14 з 21) були заражені видами 

НТМ, які були тотожними зразкам НТМ ґрунтів.  

Найбільш часто НТМ зустрічалися в аерозолях суглинистих ґрунтів, 

особливо M. intracellulare та M. avium, які також були основними збудниками 

нетуберкульозних мікобактеріальних хвороб легенів. 

Результати цього дослідження свідчать, що аерозолі ґрунтів слід 

розглядати як можливе джерело мікобактеріальної інфекції, особливо у 

літнього та ослабленого населення. За такими умовами доцільною порадою 

чутливим особам є застосування протипильних масок під час робіт з 

садівництва, особливо на ділянках розповсюдження суглинистих ґрунтів. 
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Вміст видів мікобактерій у ґрунтах, відсотки 

Рис. 5.5 – Склад вмісту НТМ у пробах ґрунту з подвір пацієнтів 

 

 

а) зразки з дихальних шляхів пацієнтів; б) зразки ґрунтів. 

Рис. 5.4 – а) Розподіл видів мікобактерій з проб дихальних шляхів пацієнтів 

(мокротиння або рідина для промивання); б) розподіл видів мікобактерій у 

зразках ґрунтів (n=79), що надані пацієнтами 
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6 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ШОДО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ПРОЦЕСІВ 

ЕВТРОФУВАННЯ СКЛАДОВИХ ДОВКІЛЛЯ – ВОДНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ТА ҐРУНТІВ  

У даному розділі узагальнено результати досліджень І та ІІ етапів теми 

№ 4: «Еколого–соціальна небезпека процесів евтрофування складових 

довкілля». 

На І-му етапі дослідження небезпечних процесів евтрофування 

головний акцент був зроблений на висвітленні токсичної та алергійної дії 

ціанобактерій та ціанотоксинів евтрофованих водних об’єктів на здоров’я 

людини. Науковою новизною є дослідження небезпечної дії ціанобактерій та 

ціанотоксинів у формі аерозолів. Також був зроблений наголос щодо 

небезпечної дії ціанотоксинів не тільки у вигляді агентів враження печінки 

(гепатотоксинів) та ЦНС (нейротоксинів), й небезпеки з боку ендотоксинів 

(як компонентів мембрани ціанобактерій у формі липосахаридів). 

ІІ–й етап досліджень поповнив банк даних щодо небезпечної дії 

процесів евтрофування новими аспектами небезпеки для здоров’я людини:  

а) можливістю накопичення МС у харчових рослинах (рис. кріп, 

капуста тощо) через надходження цих токсинів з евтрофованих "квітучих" 

водних об’єктів з водами для зрошення. Головна увага на даному етапі 

приділяється також нетуберкульозним мікобактеріям, адже вони сприяють 

підвищенню патогенної дії ендотоксинів ціанобактерій. 

б) можливою небезпекою у зв’язку з надходженням НТМ та 

ціанотоксинів до дихальної системи людини, особливо до її нижнього 

відділу, з частинками пилу (з адсорбованими НТМ та ціанотоксинами). Такі 

частинки пилу вивітрюються з евтрофованих ґрунтів під час пилових бурь, 

що зазвичай притаманні регіонам, у яких характерно утворення суховіїв. 

Слід підкреслити, що евтрофовані складові довкілля впливають на 

якість атмосферного повітря: евтрофовані водні об’єкти – шляхом утворення 
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аерозолів, евтрофовані ґрунти – через дію пилових бурь. Таким чином, і 

аерозолі, і пилові бурі створюють в атмосферному повітрі небезпеку для 

здоров’я людини, хоча повітря само по собі не евтрофованим середовищем. 

Але повітря у свою чергу слугує транзитною ланку евтрофування водних 

об’єктів та ґрунтів через надходження до них азоту повітря.  

Особливе значення має синергізм (тобто сумісна дія двох або кількох 

агентів у одному напрямку) небезпечної дії певних аспектів процесів 

евтрофування складових довкілля на здоров’я людини. Синергізм може бути 

багатоваріантним – він може полягати в одночасній дії кількох евтрофованих 

складових довкілля (водних об’єктів, ґрунтів), а також в існуванні декількох 

шляхів надходження МС до організму людини, а саме: 

а) в одночасному надходженні МС з питною водою та продуктами 

харчування (у т.ч. представників аквакультур – молюсків, риби, водоростей); 

б) в одночасному надходженні МС з продуктами рослинного 

походження (через накопичення МС у ґрунтах при зрошенні водою з 

евтрофованого водного джерела) та надходження МС до дихальних шляхів 

людини під час пилових бур у певних регіонах, особливо під час суховіїв; 

в) в одночасній дії водного фактору як джерела надходження МС з 

харчовими продуктами через шлунково-кишковий тракт разом з дією 

аерозолів – через дихальні шляхи людини при вдиханні за умови наявності 

турбулентних процесів у водному середовищі (робота градирень, дія 

штормів, припливів, функціонування водного транспорту тощо). 

Базуючись на результатах досліджень сотень наукових джерел щодо 

проблеми небезпеки процесів евтрофування, розроблено інтегральне 

узагальнююче бачення взаємозв’язку та взаємодії основних небезпечних 

аспектів впливу процесів евтрофування на здоров’я людини. Це бачення 

надано у вигляді Концептуальних положень щодо взаємозв’язку небезпечної 

дії на здоров’я людини процесів евтрофування складових довкілля –водних 

об’єктів та ґрунтів, яка схематично представлена на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1 – Концептуальні положення щодо взаємозв’язку небезпечної дії на здоров’я людини 

процесів евтрофування складових довкілля (водних об’єктів та ґрунтів) 
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Основними Концептуальних положеннями є: 

а) на теперішній час процеси евтрофування досліджені у двох 

складових довкілля – водних об’єктах та ґрунтах; 

б) атмосферне повітря розглядається не як середовище евтрофування, а 

як транзитна ланка між цими двома складовими довкілля, у яку з водного 

середовища надходять аерозолі з вмістом ціанотоксинів та НТМ за наявністю 

процесів турбулентності, а з ґрунтів у повітря надходять частинках пилу з 

ціанотоксинами та НТМ; 

в) небезпечна дія процесів евтрофування на здоров’я людини 

характеризується синергізмом їх впливів – він може бути багатоваріантним: 

− накопичення токсинів ціанобактерій, які споживаються людиною у їжу, а 

саме: рис, салат, редис, капуста, кріп, шпинат, рукола, ріпак, нут, соя, томати, 

сочевиця, люцерна, горох, квасоля, пшениця, кукурудза, яблуня; 

− надходження до організму людини НТМ та ціанотоксинів, які адсорбовані на 

частинках пилу під час дії пилових бур, особливо в районах розвитку 

пилових бур); 

г) при дослідженні взаємозв’язку небезпечної дії процесів 

евтрофування враховувалися всі можливі шляхи надходження небезпечних 

чинників до організму людини з складових довкілля (водних об’єктів та 

ґрунтів). 

Концептуальні положення щодо взаємозв’язку небезпечної дії на 

здоров’я людини процесів евтрофування складових довкілля (водних об’єктів 

та ґрунтів) має особливе значення у сучасний період – період поширення 

автоімунних захворювань, збільшення яких зазвичай пов’язано з хронічною, 

сталою дією певних небезпечних агентів, до яких, безумовно, також 

відносяться токсини ціанобактерій (з токсичною дією) та самі ціанобактерії 

(з алергійною дією). 

З урахуванням Концептуальних положень на заключному, ІІІ–му етапі 

досліджень теми щодо небезпеки процесів евтрофування будуть розроблені 

еколого–соціальні оцінки небезпеки процесів евтрофування. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Термін "евтрофування" або "евтрофікація" означає стан надмірного 

збагачення середовища поживними речовинами, внаслідок чого у біосфері 

відбуваються неприродні процеси. В якості критерія евтрофування можливо 

використовувати стехіометричне відношення C/N/Р = 60/7/1. Наявність 

вказаних відхилень від природного стану ґрунтів є ознакою деградації 

ґрунтового середовища. 

2. Головною причиною евтрофування ґрунтів сільськогосподарського 

використання є внесення у ґрунт азотних добрив у кількості більше, ніж 120 

кг/га у монотонному режимі протягом кількох сезонів. 

3. ВООЗ запропонувала тимчасову верхню межу допустимого 

добового споживання МС (TDI) в 0,04 мкг/кг маси тіла.  

4. Природне "цвітіння" ґрунтів є сезонним процесом, необхідним для 

забезпечення здорового стану ґрунту. Антропогенне евтрофування ґрунтів 

порушує хід природних процесів та сприяє деградації ґрунтів. 

5. Найбільш поширеними видами з родів ціанобактерій, які 

викликають "цвітіння" ґрунтів різних регіонів України, є Phormidium, 

Microcoleus, Stigonema, Nostoc, Oscillatoria, Pseudoanabaena, Plectonema. 

Низка представників цих родів ціанобактерій є токсичними. 

6. Основними чинниками небезпечного впливу "цвітіння" є: 

а) накопичення токсинів ціанобактерій, які споживаються людиною у 

їжу, а саме: рис, салат, редис, капуста, кріп, шпинат, рукола, ріпак, нут, соя, 

томати, сочевиця, люцерна, горох, квасоля, пшениця, кукурудза, яблуня; 

б) надходження до організму людини НТМ та ціанотоксинів, які 

адсорбовані на частинках пилу під час дії пилових бур, особливо в районах 

розвитку пилових бур. 

7. На базі дослідження у власному перекладі майже 300 наукових 

джерел щодо евтрофування ґрунтів розроблені Концептуальні положення 
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щодо взаємозв’язку небезпечної дії на здоров’я людини процесів 

евтрофування складових довкілля (водних об’єктів та ґрунтів).  

8. У якості Концептуальних положень визначені наступні тези: 

а) на теперішній час процеси евтрофування досліджені у двох 

складових довкілля – водних об’єктах та ґрунтах; 

б) атмосферне повітря розглядається не як середовище евтрофування, а 

як транзитна ланка між цими двома складовими довкілля, до якого 

адсорбовані на частинках пилу ціанотоксини та НТМ, аерозолізовані 

ціанотоксини та НТМ надходять за наявністю процесів турбулентності; 

в) небезпечна дія процесів евтрофування на здоров’я людини 

характеризується синергізмом їх впливів – він може бути багатоваріантним– 

та полягати в одночасній дії кількох евтрофованих складових довкілля 

(водних об’єктів, ґрунтів), а також в існуванні декількох шляхів надходження 

ціанотоксинів до організму людини, а саме: 

1) в одночасному надходженні ціанотоксинів з питною водою та 

продуктами харчування (у т.ч. представників аквакультур – 

молюсків, риби, водоростей); 

2) в одночасному надходженні ціанотоксинів з продуктами рослинного 

походження (через накопичення ціанотоксинів та НТМ у ґрунтах 

при зрошенні водою з евтрофованого водного джерела) та 

можливого надходження НТМ та ціанотоксинів до дихальних 

шляхів людини під час пилових бур у певних регіонах, особливо під 

час суховіїв; 

3) в одночасній дії водного фактору (як джерела надходження 

ціанотоксинів з харчовими продуктами через шлунково-кишковий 

тракт) разом з дією аерозолів з вмістом НТМ та ціанотоксинів – 

через дихальні шляхи людини при вдиханні за умови наявності 

турбулентних процесів у водному середовищі (робота градирень, дія 

штормів, припливів, функціонування водного транспорту тощо).  
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Концептуальні положення щодо взаємозв’язку небезпечної дії на 

здоров’я людини наслідків евтрофування складових довкілля (водних 

об’єктів та ґрунтів) має особливе значення у сучасний період – період 

«розвитку» автоімунних захворювань, збільшення яких зазвичай пов’язано з 

хронічною, сталою дією певних небезпечних агентів, до яких, безумовно, 

також відносяться токсини ціанобактерій (з токсичною дією) та самі 

ціанобактерії (з алергійною дією). 

 Результати досліджень евтрофування ґрунтів сприятимуть 

впровадженню превентивних заходів щодо попередження негативної дії 

пиління ґрунтів, у т.ч. пилових бур, на здоров’я людини (використання 

масок, респіраторів тощо при роботах, що пов’язані з евтрофованими 

ґрунтами тощо).  
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