
Вісник Національного університету водного господарства та  
природокористування  

 111

УДК 582.28 
 

Попович В. В., к.с.-г.н.  (Львівський державний університет  
безпеки життєдіяльності, м. Львів) 
 
МАКРОМІЦЕТИ ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛІГОНУ 

ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

 

Встановлено видовий склад макроміцетів Львівського місько-

го полігону твердих побутових відходів. Здійснено розподіл 

макроміцетів за родинним спектром та екологічними групами.  
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Вступ. Унаслідок життєдіяльності людини виникає значна кі-
лькість твердих побутових відходів. Хаотичні чи визначені ділян-

ки складування сміття супроводжуються, унаслідок його розкла-
дання, отруєнням ґрунтового покриву, повітря, поверхневих та пі-
дземних вод тощо. Ґрунти, які увібрали небезпечні хімічні речо-
вини, сполуки, важкі метали, змінили кислотність та температур-

ний режим, мають підвищений радіаційний фон називатимемо те-
хногенними едафотопами. Техногенні едафотопи виникають у се-
редовищі існування териконів, сміттєзвалищ, полігонів твердих 

побутових відходів, шламонакопичувачів, хвостосховищ, відвалів 

вуглезбагачення, кар’єрів, в зонах радіаційного чи хімічного за-
бруднення, військових полігонів. Важливим елементом відтворен-

ня цих девастованих ландшафтів є фітомеліорація [7]. Значну роль 
у фітомеліоративних процесах відіграють гриби (макроміцети та 
мікроміцети). Ми зупинимося на дослідженні розвитку макроміце-
тів на техноедафотопах Львівського міського полігону твердих 

побутових відходів (ТПВ). 

Макроміцетами називають групу вищих грибів, які мають ве-
ликі плодові тіла різної форми (шапинковидна, кульковидна, у ви-

гляді зірок, кущів) [1]. Вони позитивно впливають на розвиток ро-
слинності та виконують такі основні функції: 
• перетворення азотовмісних сполук гумусу в форму, яка засво-
юється рослинами; 

• мікоризні гриби беруть участь в забезпеченні рослин фосфо-
ром, кальцієм, калієм – елементами, які необхідні для життєдіяль-
ності автотрофного симбіонту; 
• забезпечення рослин водою; 
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• захист рослин від патогенних організмів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гриби є одним з 

найважливіших компонентів лісових екосистем. На них покладено 

широкий спектр біосферних функцій, серед яких розкладання ор-

ганічних речовин є найбільш істотною (Одум, 1986). З точки зору 

біогеохімічних досліджень, гриби становлять особливий інтерес, 
оскільки володіють вибірковою здатністю до накопичення елеме-
нтів небезпечних для здоров'я людей. Ця здатність виражена у них 

набагато різкіше, ніж у вищих рослин та інших організмів. Якщо 
кількість металів у грибах перевищує гранично допустимі концен-

трації (ГДК), то, потрапляючи в організм людини, вони з часом 

викликають патологічні зміни внутрішніх органів, характеризу-
ється канцерогенною дією. Гриби беруть участь у ґрунтоутворю-

вальних процесах, визначаючи хімічний склад органічної речови-

ни ґрунтів, їх структурованість, кислотність і навіть температурні 
характеристики.  

Вчені-біохіміки із США відкрили цікавий гриб, який може пе-
реробити поліуретан. Якщо його культивувати на звалищах, то 

буде вирішена проблема переробки розкладанням сміття [3, 8]. 

Все вище сказане розкриває актуальність і науково-практичну 
значимість даного дослідження. Без вивчення цих проблем немо-
жлива комплексна оцінка ролі мікобіоти в міграції елементів-
забруднювачів в біогеохімічних циклах, в ланках харчового лан-

цюга і ймовірності вторинного забруднення прилеглих територій 

[9]. 

Постановка завдання. Метою роботи є встановлення видового 

складу макроміцетів, які розвиваються на Львівському міському 

полігоні ТПВ та у зоні його впливу. Методи досліджень: ґрунто-
знавчі, екологічні, геоекологічні, геоботанічні. Об’єкти дослі-
дження – макроміцети Львівського міського полігону ТПВ, пред-

мет досліджень – розвиток макроміцетів на Львівському міському 
полігоні ТПВ.  

Методика досліджень. Збір макроміцетів проводили у теплий 

період року (березень-листопад) упродовж 2011–2012 рр. Для 
приблизної оцінки ступеня виявлення аналізованої мікобіоти ви-

користано коефіцієнт Тюрінга [6, 10]: 

11 100%,
f

C
S

= − ⋅    (1.1) 

де f1 – число синглетонів (видів, що зустрічалися тільки один раз), 
S – число всіх знайдених видів. Коефіцієнт Тюрінга виражається у 
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відсотках; його величина вказує на те, який відсоток видів було 

виділено дослідником. 

Дані щодо числа синглетонів дозволяють не тільки встановити 

якість вивчення біоти, але також орієнтовно визначити загальне 
число видів, що мешкають на даних об’єктах (з урахуванням тих, 
що не були виявлені дослідником): 

S
T

C
= .   (1.2) 

Розподіл макроміцетів сміттєзвалища за екологічними групами 

та родинним спекторм здійснено за методикою Л. Г. Бурової 
(1991). 

Рясність грибів визначалася за допомогою підрахунку плодо-
вих тіл на ділянцках розміром 1000х1000 мм. При цьому викорис-
тано 5 шкал опису рясності: Drude (1913), Haas (1932), Darimont 

(1973), Winterhoff (1975), Stephenson, Ash, Stauffer (1993). 

Результати досліджень. При проведенні геоботанічних дослі-
джень сміттєзвалища виявлено значну кількість ділянок, де успі-
шно розвиваються макроміцети. Найбільші популяції грибів спо-
стерігаються навколо техногенних озер. За умовами поширення 
виявлені види відповідають, переважно, північній помірній зоні. 
Загальна характеристика виявлених макроміцетів відображена у 

табл. 1. Встановлено, що на дамбах навколо техногенних озер роз-
виваються Russula foetens, Lactarius trivialis, Hygrophorus 

eburneus. На поверхні сміттєзвалища значного розвитку набув вид 

Lacrymaria velutina. Біля підніжжя на ураженій блискавкою тополі 
білій розвивається Pholiota carbonaria. За 50 м на захід від сміттє-
звалища в осиковій популяції виявлено Tricholoma sejunctum. 

Розподіл макроміцетів сміттєзвалища за екологічними групами 
показав, що найбільшого розвитку набувають гумусові (33%) та 
підстилкові сапротрофи (33%), значно меншого – карботрофи 

(17%) і копротрофи (17%) (Рисунок, а). За родинним спектром – 

переважають Russulaсеае (33%), решта – Corpinaceae, 

Hygrophoraceae, Strophariaceae, Tricholomataceae представлені рів-
ними частками (по 17%) (рисунок).  
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а) б) 

Рисунок. Розподіл макроміцетів сміттєзвалищ за екологічними групами 
(а) та родинним спектром (б) 

 

Встановлено, що найбільшого розвитку набуває Lacrymaria 

velutina на поверхні сміттєзвалища, відповідно дані показники є 
для виду найбільшими. Russula foetens, Lactarius trivialis, 

Hygrophorus eburneus зустрічаються рідко, поодиноко. Pholiota 

carbonaria та Tricholoma sejunctum розсіяні в невеликій кількості 
(табл. 2). 

Таблиця 2  

Рясність досліджуваних макроміцетів сміттєзвалищ за різними 

шкалами (описані у роботах [2, 4, 6, 10]) 
Рясність 

Вид Drude 
(1913) 

Haas 
(1932) 

Darimont 
(1973) 

Winterhoff 
(1975) 

Stephenson, 
Ash, Stauffer 

(1993)  

Lacrymaria 

velutina 
Copiosae 2 4 CC 4 

Розповсюдже-
ні 

Russula 

foetens 
Solitariae + RR + Рідкісні 

Lactarius 

trivialis 
Solitariae + RR + Рідкісні 

Hygrophorus 

eburneus 
Solitariae + RR + Рідкісні 

Pholiota 

carbonaria 
Sparsae 2 AR-AC 1 Звичайні 

Tricholoma  

sejunctum 
Sparsae 1 R 1 Звичайні 

 
На нашу думку, найбільш точно описує рясність макроміцетів 

геоботанічна шкала Drude, адже вона враховує не тільки кількість 
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особин в популяції, але і кількість самих популяцій та їх розсію-

вання. 
Розрахований коефіцієнт Тюрінга (50%) вказує на досить висо-

кий рівень збору інформації. Абсолютні показники не отримано у 
зв’язку із тим, що значні площі зайняті під відсипання сміття і ро-
звиток макроміцетів на них неможливе. Кількість синглетонів для 
досліджуваних площ становить 12 шт. Це означає, що принаймні 
ще 12 видів можуть бути виділені на досліджуваних техногенних 

едафотопах. Розрахунок синглетонів враховує площу всього сміт-
тєзвалища, а не тільки ділянок із ймовірним розвитком грибів. 

Висновки. У результаті вивчення видового складу макроміце-
тів на Львівському міському полігоні твердих побутових відходів 

встановлено, що: за екологічними групами переважають підстил-

кові та гумусові сапротрофи, карботрофам та копротрофам нале-
жать найменші частки; домінуючою серед виявлених грибів є ро-
дина  Russulaсеае; дослідження рясності макроміцетів за різними 

шкалами показали, що найбільшого розвитку набуває Lacrymaria 

velutina на поверхні сміттєзвалища, відповідно дані показники є 
для виду найбільшими; Russula foetens, Lactarius trivialis, 

Hygrophorus eburneus зустрічаються рідко, поодиноко; Pholiota 

carbonaria та Tricholoma sejunctum розсіяні в невеликій кількості; 
розраховано коефіцієнт Тюрінга, який становить 50% та вказує на 
досить високий рівень збору інформації. Кількість синглетонів для 
досліджуваних площ становить 12 шт. Це означає, що принаймні 
ще 12 видів можуть бути виділені на досліджуваних техногенних 

едафотопах, при чому, розрахунок синглетонів враховує площу 

всього сміттєзвалища, а не тільки ділянок із ймовірним розвитком 

грибів. 
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Macromycetes is one of the most important components of forest 

ecosystems. They have a wide range of biosphere functions 

including the decomposition of organic matter. The paper 

established species composition macromycetes Lviv city landfill. 
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МАКРОМИЦЕТЫ ЛЬВОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

Макромицеты являются одним из важнейших компонентов 

лесных экосистем. В работе установлено видовой состав мак-

ромицетов Львовского городского полигона твердых бытовых 

отходов. Проведено распределение макромицетов по семейно-

му спектру и экологическим группам.  

Ключевые слова: макромицеты, свалка, твердые бытовые от-

ходы. 
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