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ВПЛИВ РОСЛИН CAREX HIRTA НА МІКРОФЛОРУ НАФТОЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ 
 

О. М. Мороз, Н. М. Джура, Г. Я. Безноско, Т. Б. Перетятко, І. Б. Русин,  
О. М. Цвілинюк, О. Р. Кулачковський, О. І. Терек, С. П. Гудзь 

 

Вплив рослин Carex hirta на мікрофлору нафтозабруднених ґрунтів. — О. М. Мороз1, Н. М. Джура1, 
Г. Я. Безноско1, Т. Б. Перетятко1, І. Б. Русин2, О. М. Цвілинюк1, О. Р. Кулачковський1, О. І. Терек1, С. П. Гудзь1. 
— Встановлено, що нафта у різних концентраціях (5, 50, 75 г/кг сухого грунту) і рослини Carex hirta L. впливають 
на чисельність різних фізіологічних груп мікроорганізмів грунту. У нафтозабрудненому ґрунті чисельність сапро-
фітів, мікроорганізмів, що використовують органічні форми азоту, нітрифікаторів знижувалася, мікроскопічних 
грибів і дріжджів, пропіоновокислих бактерій, целюлозоруйнуючих бактерій, мікроорганізмів, що використовують 
мінеральні форми азоту, в тому числі актиноміцетів, олігонітрофілів, в тому числі азотфіксаторів і клостридій, 
майже не змінилася, денітрифікаторів, фотосинтезуючих сіркобактерій та сіркоокиснюючих бактерій зросла, по-
рівняно з пробами грунту без нафти. Сульфатвідновлювальних бактерій не виявлено у грунті як без нафти, так і з 
нафтою. В присутності рослин у ґрунті підвищувалася кількість сапрофітів, мікроскопічних грибів і дріжджів, 
пропіоновокислих, целюлозоруйнуючих бактерій, олігонітрофілів та нітрифікаторів, порівняно з грунтом без рос-
лин.  
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Ifluence of the Carex hirta plants on the microflore of oil polluted soils. — O. M. Moroz1, N. M. Dzhura1, 
G. Y. Beznosko1, T. B. Peretiatko1, I. B. Rusyn2, O. M. Tsvilynyuk1, A. R. Kulachkovsky1, O. I. Terek1, S. P. Gudz1. — Oil 
in different concentrations (5, 50, 75 g/kg of dry soil) and Carex hirta L. plants influenced on quantity of different 
physiological groups of soil microorganisms was established. In oil polluted soil the amount of saprophytes, utilizing organic 
forms of nitrogen microorganisms, nitrifying microorganisms decreased, microscopical fungi and yeasts, propionic bacteria, 
cellulose degrading bacteria, utilizing mineral forms of nitrogen microorganisms, including actinomycetes, oligonitrophyles, 
including nitrogen fixators and clostridia, not changed, denitrifying microorganisms, photosynthetic sulfur bacteria and 
sulfur oxidizing bacteria increased when compare with soil probes without oil. In soil with and without oil sulfate reducing 
bacteria were not revealed. In soil with plants the quantity of saprophytes, microscopical fungi and yeasts, propionic 
bacteria, cellulose degrading bacteria, oligonitrophyles, nitrifying microorganisms increased when compare with soil 
without plants. 
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Вступ

При забрудненні ґрунту нафтою її дія певним чи-
ном поширюється на всю ґрунтову екосистему: 
мікроорганізми, рослини, тварини. В умовах прак-
тично повного пригнічення функціональної актив-
ності флори і фауни основна роль в деградації на-
фтопродуктів у грунті належить мікроорганізмам. 
Мікробіологічне окиснення нафти є природним 
шляхом руйнування нафтопродуктів і втягнення їх 
в кругообіг речовин в природі. Нафта – складна 
суміш алканів (парафінів або ациклічних насиче-
них вуглеводнів), цикланів (нафтенів), аренів 
(ароматичних вуглеводнів) різної молекулярної 
маси, а також кисневих (монокарбонових кислот і 
оксикислот), сірчаних (сірководню, меркаптанів, 
сульфідів, дисульфідів, поліциклічних сірчаних 
сполук різної структури), і азотних (азотистих ос-

нов, гомологів піридину, гідропіридину, гідрохі-
ноліну) сполук та похідних вуглеводнів. В склад 
нафти входять високомолекулярні смолисті сполу-
ки, що містять кисень і сірку: нейтральні смоли, 
асфальтени, асфальтогенові кислоти і їх ангідриди 
[9]. Нафтове забруднення обумовлює флуктуацію 
середовища, веде до утворення значної кількості 
анаеробних мікрозон у грунті, підвищує валову 
чисельність, але понижує видову різноманітність 
майже всіх груп мікроорганізмів за рахунок відбо-
ру небагаточисельних видів з підвищеною метабо-
лічною активністю [7, 11]. Чітку тенденцію до збі-
льшення кількості і зростання активності грунто-
вих мікроорганізмів можна прослідкувати лише 
після досить тривалого часу, щонайменше 15-22 
місяців [6, 7]. 
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Мікроорганізми, що утилізують вуглеводні на-
фти, є звичайними співчленами біоценозів грунтів, 
у яких широко розповсюджені бактерії родів My-
cobacterium, Rhodococcus, Arthrobacter, Bacillus, 
Brevibacterium, Pseudomonas, Corynebacterium, No-
cardia, Flavobacterium та ін., дріжджі родів Can-
dida, Rhodotorula, Rhodosporidium, Sporobolomyces, 
Trichosporon, Cryptococcus [5, 7, 9, 10, 11, 13, 15]. 
Бактерії, зокрема роди Mycobacterium, Bacillus, 
Pseudomonas, характеризуються широким спетром 
утилізації вуглеводнів нафти: н-алканів, нафтенів, 
асфальтенів [5, 10, 13]. Бактерії родів Mycobacte-
rium i Arthrobacter в основному здійснюють моно-
термінальне окиснення н-алканів з утворенням пе-
рвинних спиртів (дією оксигеназ), альдегідів, мо-
нокарбонових кислот, що далі підлягають в–
окисненню [1, 9, 11].  

В грунті, забрудненому нафтою, виявляються 
майже всі групи мікроорганізмів, що беруть участь 
в окисно-відновній трансформації азоту, хоча спів-
відношення їх за чисельністю змінюється у 
порівнянні з грунтом без нафти [6, 7]. У нафтозаб-
руднених грунтах збільшується кількість азотфік-
саторів (Clostridium, Azotobacter, Azotomonas, Bei-
jerinckia, Derxia), аеробних та анаеробних амоні-
фікаторів (Sporosarcina, Bacillus, Proteus), а також 
денітрифікаторів (Pseudomonas, Achromobacter, 
Mycobacterium, Bacillus, Thiobacillus). Азотфікса-
тори можуть використовувати продукти метаболі-
зму нафтоокиснюючих мікроорганізмів, збільшу-
вати у грунті вміст легкодоступних органічних 
сполук: спиртів, органічних кислот, амінокислот. 
В результаті унікального в природі мікробіологіч-
ного процесу денітрифікації відбувається віднов-
лення нітратів до молекулярного азоту з одночас-
ним окисненням органічних сполук до СО2 і води. 
Продукти неповного окиснення парафінів, які 
утворюються в результаті діяльності мікрооргані-
змів, здатних окиснювати вуглеводні нафти, слу-
жать органічним субстратом для розвитку деніт-
рифікаторів. У нафтозабрудненому грунті знижу-
ється чисельність нітрифікаторів (Nitrosomonas, 
Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosospira, 
Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus), що є чутливи-
ми до низької концентрації кисню і великої кіль-
кості легкозасвоюваних органічних сполук, які ін-
гібують їх розвиток. В забруднених нафтою грун-
тах відбувається майже повна репресія активності 
целюлозоруйнуючих мікроорганізмів через низь-
кий вміст нітратного азоту, свіжих рослинних ре-
шток, а також несприятливий кисневий режим [7]. 
Присутність нафти у грунті сприяє розвитку аеро-
бних і анаеробних сіркометаболізуючих бактерій 
[9, 12]. 

Раніше запропоновано використання довгоко-
реневищних видів рослин у фіторекультивації те-
риторій, забруднених нафтою і нафтопродуктами, 
у зв’язку з їх можливою участю у біодеградації 
компонентів нафти [4, 7]. Так, кореневища та ко-
рені осоки шершавої (Carex hirta L.), стійкої до 

нафтозабруднень, покращують структуру ґрунту, 
його фізико-хімічні, водно-повітряні і сорбційні 
властивості, збагачують грунт деякими мінераль-
ними речовинами [4]. Вивчення особливостей фо-
рмування та функціонування мікробіоценозу наф-
тозабрудненого грунту важливе для розробки но-
вих комплексних біотехнологічних методів очист-
ки довкілля на основі застосування як рослинних, 
так і мікробних об’єктів. Метою даної роботи було 
вивчити вплив рослин C. hirta на зміну співвідно-
шення чисельності комплексу основних фізіологі-
чних груп мікроорганізмів, що беруть участь у де-
градації нафти у ґрунті, для подальшого наукового 
обґрунтування комплексу рекультиваційних захо-
дів у складних екологічних ситуаціях. 
 

Матеріал та методики 

Чисельність основних груп мікроорганізмів визна-
чали у зразках грунту, забрудненого нафтою (5, 50 
і 75 г нафти у кг сухого грунту), і без нафти, у 
якому вирощували вегетативні особини C. hirta. 
Зразки грунту без рослин з вищенаведеними кон-
центраціями нафти і без нафти, а також з рослина-
ми без нафти були контрольними. Густина нафти - 
0,85 г/мл. Період деградації нафти у грунті тривав 
92 доби, з них 69 діб – рекультиваційний період за 
участю рослин. Забір середньої проби грунту, під-
готовку зразка, виготовлення грунтової суспензії, 
висів на відповідні середовища, підрахунок коло-
ній і виготовлення фіксованих, забарвлених фук-
сином, препаратів проводили як описано [2, 8, 14]. 
Перегляд зразків проводили за допомогою світло-
вого мікроскопа Ergaval при збільшенні у 1440 ра-
зів. Фотографування бактерій здійснювали з вико-
ристанням Hieh performance color CCD camera 
“VISION”  і комп’ютерної програми WinFast. Вміст 
абсолютно сухого грунту визначали у 1 г аналізо-
ваного сирого грунту сушкою бюксів з наважками 
при 105оС до постійної маси [14]. Сапрофіти, у то-
му числі мікроорганізми, що використовують ор-
ганічні форми азоту (амоніфікатори) виявляли на 
м’ясо-пептонному агарі (МПА); мікроскопічні 
гриби і дріжджі – на сусло-агарі (СА); мікроорга-
нізми, в тому числі актиноміцети, здатні викорис-
товувати мінеральні форми азоту, виявляли на 
крохмало-аміачному агарі (КАА), а також на сере-
довищі Чапека; азотфіксатори і олігонітрофільні 
мікроорганізми виявляли на середовищі Ешбі (для 
Azotobacter); нітрифікатори – на середовищі Гіль-
тая і Баалсруда (для Thiobacillus denitrificans); 
пропіоново-кислі бактерії – на глюкозо-
пептонному середовищі; целюлозоруйнуючі аеро-
бні бактерії – на середовищі Гетченсона [14]; су-
льфатвідновлювальні бактерії – на середовищі 
Кравцова-Сорокіна; тіонові (сіркоокиснюючі) бак-
терії на середовищах Бейєринка (для Thiobacillus 
thioparus) і Баалсруда [8]; аноксигенні фотосинте-
зуючі сіркобактерії – на середовищі Ван Ніля [2].  
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Таблиця 1. Вплив нафтового забруднення та C. hirta на чисельність гетеротрофної мікрофлори у пробах досліджува-
ного грунту 

Table 1. Oil pollution and C. hirta influence on heterotrophic microflore quantity in investigated soil probes  
 

Проба Сапрофіти, 
КУО/г сухого грунту 

Мікроскопічні 
гриби і дріжджі, 

КУО/г сухого грунту 

Пропіоново-кислі 
бактерії, 

КУО/г сухого грунту 

Целюлозоруй-нуючі 
бактерії, 

% обростання 
Грунт без рослин без нафти (5,84+0,72) х 105 (2,96+0,56) х 103 (1,28+0,04) х 104 29+2 
Грунт з рослинами без нафти (7,61+0,95) х 105 (1,24+0,13) х 104 (6,27+0,97) х 104 34+2 
Грунт без рослин з нафтою 
(5 г/кг сухого грунту) 

(9,40+0,30) х 104* (1,78+0,01) х 103 (3,62+0,05) х 103* 20+2 

Грунт з рослинами з нафтою 
(5 г/кг сухого грунту) 

(1,33+0,23) х 105* (1,44+0,06) х 104 (1,16+0,14) х 105 22+2 

Грунт без рослин з нафтою 
(50 г/кг сухого грунту) (1,18+0,51) х 105* (5,95+0,56) х 103 (8,50+0,10) х 103 17+1 

Грунт з рослинами з нафтою 
(50 г/кг сухого грунту) (2,48+0,16) х 105* (7,23+0,96) х 104* (1,37+0,29) х 104* 19+2 

Грунт без рослин з нафтою 
(75 г/кг сухого грунту) (1,72+0,60) х 105* (5,30+0,19) х 103 (1,46+0,29) х 104 15+1 

Грунт з рослинами з нафтою 
(75 г/кг сухого грунту) (6,82+0,48) х 105 (9,58+0,54) х 103 (2,50+0,08) х 104* 18+2 

Примітка. * - р< 0,05 
 
 
 
 

Таблиця 2. Вплив нафтового забруднення та C. hirta на чисельність мікроорганізмів кругообігу азоту у пробах дослі-
джуваного грунту 

Table 2. Oil pollution and C. hirta influence on nitrogen cycle microorganisms quantity in investigated soil probes 
 

Проба Мікроорганізми, 
що використовують 
органічні форми 
азоту, в тому числі 
амоніфікатори, 

КУО/г 
сухого грунту 

Мікроорганізми, що 
використовують 

мінеральні 
форми азоту, 
в тому числі  
актиноміцети, 

КУО/г  
сухого грунту 

Олігонітрофіли, в 
тому числі 

азотфіксатори 
(Azotobacter) 
і клостридії, 
КУО/г сухого 

грунту 

Нітрифікатори, 
клітин/г сухого 

грунту 

Денітрифікатори, 
в тому числі 

T. denitrificans, 
КУО/г 

сухого грунту 

Грунт без рослин 
без нафти (5,48+0,51)х105 (1,08+0,22)х105 (5,44+0,38)х105 (1,16+0,05)х106 (9,51+0,47)х104 

Грунт з рослинами 
без нафти (6,70+0,55)х105 (9,35+0,57)х105 (6,57+0,37)х105 (1,27+0,09)х106 (1,13+0,30)х105 

Грунт без рослин з 
нафтою (5 г/кг 
сухого грунту) 

(3,73+0,56)х104* (2,25+0,24)х105 (6,46+0,34)х105 (2,78+0,19)х104* (2,24+0,52)х105 

Грунт з рослинами з 
нафтою (5 г/кг 
сухого грунту) 

(5,44+0,16)х104* (3,55+0,43)х105* (9,80+0,60)х105 (8,31+0,46)х104* (5,85+0,34)х105* 

Грунт без рослин з 
нафтою (50 г/кг 
сухого грунту) 

(5,13+0,12)х104* (1,08+0,49)х105 (2,33+0,20)х105 (6,80+0,15)х102* (6,83+0,12)х105* 

Грунт з рослинами з 
нафтою (50 г/кг 
сухого грунту) 

(1,12+0,28)х105* (3,14+0,25)х105* (8,44+0,23)х105 (1,57+0,04)х103* (3,85+0,19)х105* 

Грунт без рослин з 
нафтою (75 г/кг 
сухого грунту) 

(7,57+0,36)х104* (8,42+0,41)х105* (2,99+0,37)х105 (2,91+0,45)х102* (7,11+0,68)х105* 

Грунт з рослинами з 
нафтою (75 г/кг 
сухого грунту) 

(6,02+0,78)х104* (5,32+0,45)х105 (6,66+0,45)х105 (7,23+0,64)х102* (6,72+0,66)х105* 

Примітка. * - р< 0,05 
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Таблиця 3. Вплив нафтового забруднення та C. hirta на чисельність мікроорганізмів кругообігу сірки у пробах дослі-
джуваного грунту 

Table 3. Oil pollution and C. hirta influence on sulfur cycle microorganisms quantity in investigated soil probes 

Проба Сульфатвідновлювальні 
бактерії, 

КУО/г сухого грунту 

Аноксигенні  
фотосинтезуючі 
сіркобактерії, 

КУО/г сухого грунту 

Сіркоокиснюючі  
бактерії, 

КУО/г сухого грунту 

Грунт без рослин без нафти 0,00 (1,15+0,09)х104 (9,68+0,53)х104 
Грунт з рослинами без нафти 0,00 (6,55+0,52)х103 (2,32+0,31)х105 
Грунт без рослин з нафтою 
(5 г/кг сухого грунту) 

0,00 (1,25+0,08)х105* (2,35+0,17)х105* 

Грунт з рослинами з нафтою 
(5 г/кг сухого грунту) 

0,00 (1,07+0,05)х104 (2,92+0,33)х105 

Грунт без рослин з нафтою 
(50 г/кг сухого грунту) 

0,00 (7,03+0,58)х104* (1,03+0,59)х106* 

Грунт з рослинами з нафтою 
(50 г/кг сухого грунту) 

0,00 (3,74+0,21)х104* (4,67+ 1,00)х105 

Грунт без рослин з нафтою 
(75 г/кг сухого грунту) 

0,00 (1,75+0,11)х104 (1,08+0,98)х106* 

Грунт з рослинами з нафтою 
(75 г/кг сухого грунту) 

0,00 (7,47+0,64)х104* (7,86+0,54)х105* 

Примітка. * - р< 0,05 

   

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

Рис. 1. Морфологія клітин бактерій, вирощених на середовищах МПА (1, 2, 3), СА (4), КАА (5), Чапека (6), Ешбі (7), 
Гільтая (8, 9) (x 1440). 

Fig. 1. Morphology of bacteria cells, grown on meat-peptonic-agar (1, 2, 3), wort-agar (4), starch-ammoniac-agar (5), 
Chapeck (6), Ashbey (7), Hiltay (8, 9) media (x 1440).  
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Підрахунок клітин мікроорганізмів (КУО-
колонієутворюючих одиниць) у 1 г сухого грунту 
на твердих середовищах на поверхні і у товщі ага-
ру здійснювали безпосередньо на чашках, врахо-
вуючи розведення і відносну вологість грунту. Кі-
лькість клітин нітрифікаторів визначали за ростом 
у рідкому середовищі Виноградського методом 
граничних розведень, враховуючи розведення, 
відносну вологість грунту, за таблицею Мак-Креді. 
Кількість целюлозоруйнуючих мікроорганізмів 
визначали методом обростання часточок грунту 
[14]. 

Отримані результати опрацьовували статисти-
чно [3]. 
 

Результати досліджень та їх обговорення 

Вивчено зміну чисельності різних фізіологічних 
груп грунтових мікроорганізмів в присутності на-
фти під час розвитку C. hirta напротязі 92 діб (тоб-
то приблизно 3-х місяців). Чисельність мікроорга-
нізмів, які беруть участь у сладних біохімічних 
процесах в грунті (гетеротрофної мікрофлори), в 
тому числі окиснюючих вуглеводні нафти, у наф-
тозабрудненому грунті за такий короткий строк в 
основному не змінилася з незначною тенденцією 
до зниження як в присутності осоки шершавої, так 
і у відсутності (табл. 1), крім сапрофітів, чисель-
ність яких знизилася. Зменшення кількості пред-
ставників цієї фізіологічної групи, а також у мен-
шій мірі пропіоновокислих бактерій, очевидно, є 
адаптивною відповіддю мікробного угрупування 
на токсикогенний вплив нафти пригніченням жит-
тєздатності чутливих до нафтопродуктів видів, 
тобто нездатних до їх утилізації, і виживанням ви-
дів, метаболічно активних у даних стресових умо-
вах, що дозволяє зробити припущення про зву-
ження видової різноманітності мікробіоценозу 
грунту. У нафтозабрудненому грунті дещо змен-
шилася чисельність целюлозоруйнуючих бактерій, 
можливо, у зв’язку з низьким вмістом нітратного 
азоту, несприятливими умовами аерації та зволо-
ження і низьким вмістом свіжих рослинних реш-
ток. У грунті з рослинами підвищувалася кількість 
сапрофітів, мікроскопічних грибів, дріжджів, про-
піоновокислих та целюлозоруйнуючих бактерій, 
порівняно з грунтом без рослин. Це може поясню-
ватися покращенням кореневищами рослин струк-
тури та водно-повітряних характеристик грунту.  

В грунті, забрудненому нафтою, виявлено 
майже всі групи мікроорганізмів, що беруть участь 
в окисно-відновній трансформації азоту (табл. 2). 
Чисельність мікроорганізмів, що використовують 
органічні форми азоту, в тому числі амоніфікато-
рів, у нафтозабрудненому грунті знизилася. Кіль-
кість мікроорганізмів, що використовують мінера-
льні форми азоту, в тому числі актиноміцетів, олі-
гонітрофілів, в тому числі азотфіксаторів і клост-
ридій, суттєво не змінилася, порівняно з грунтом 
без нафти, як у присутності рослин, так і у відсут-
ності. Фіксація азоту такими представниками олі-

гонітрофілів як роди Azotobacter або Clostridium – 
строго анаеробний процес [1, 6], стабільний рівень 
азотфіксації можна пояснити низьким парціальним 
тиском кисню, а також наявністю в грунті, можли-
во, під впливом кореневищ C. hirta легкодоступ-
них органічних сполук – спиртів, органічних кис-
лот, амінокислот, продуктів життєдіяльності наф-
тоокиснюючих бактерій. Цікаво відзначити зрос-
тання чисельності (у 2,2-3,6 рази) олігонітрофілів 
у пробах грунту з C. hirta з нафтою у високих кон-
центраціях: 50 і 75 г/кг, порівняно з пробами грун-
ту без рослин з нафтою в тих самих концентраціях. 
Чисельність нітрифікаторів у забрудненому наф-
тою грунті різко знижувалася і виявилася на 2-4 
порядки нижчою, ніж у грунті без нафти як без, 
так і з рослинами осоки шершавої. Цікаво, що кі-
лькість нітрифікуючих мікроорганізмів у грунті з 
рослинами і нафтою виявилася вищою у 2,3-3,0 
рази, порівняно з нафтозабрудненим грунтом без 
рослин. Зниження чисельності нітрифікаторів мо-
жна пояснити не лише низькою концентрацією 
розчиненого кисню в нафтозабрудненому грунті 
(яка, можливо, дещо підвищується в присутності 
кореневищ рослин), але і чутливістю бактерій до 
наявності в середовищі легкозасвоюваних органі-
чних речовин (н-парафінів і продуктів їх розщеп-
лення), які у великій кількості пригнічують їх роз-
виток. Мінімальні потреби мікроорганізмів в ніт-
ратній формі азоту можуть забезпечувати деякі ге-
теротрофні мікроорганізми (бактерії родів Pseu-
domonas, Achromobacter, Corynebacterium, Nocar-
dia, гриби роду Fusarium), здатні до нітрифікації 
[6, 7]. Зниження кількості нітрифікуючих мікроор-
ганізмів в нафтозабрудненому грунті сприяє вко-
роченню циклу кругообігу азоту. Аміак, що утво-
рюється в процесі амоніфікації, обминаючи стадію 
нітрифікації, надходить безпосередньо в грунто-
вий поглинаючий комплекс і використовується мі-
кроорганізмами в якості основного джерела азо-
тного живлення. Чисельність денітрифікаторів, в 
тому числі Th. denitrificans, у грунті з нафтою зро-
сла порівняно з грунтом без нафти, як у присутно-
сті осоки шершавої, так і у відсутності. 

У зв’язку з наявністю в складі нафти ряду спо-
лук сірки різної структури вивчали чисельність мі-
кроорганізмів кругообігу сірки у пробах грунту 
без і з рослинами C. hirta (табл. 3). Несподіваною 
виявилася відсутність у досліджуваних пробах з 
нафтою сульфатвідновлювальних бактерій, не ди-
влячись на переважну наявність у складі будь-якої 
нафти сульфатів [12]. Можливо, це пов’язано з по-
вною відсутністю представників даної фізіологіч-
ної групи у контрольному грунті, у самій нафті, а 
також коротким часом (близько 3-х місяців) дегра-
дації нафти у грунті. Формування стійкої мікро-
бної спільноти, яка залежить від фізико-хімічних 
умов у грунті, включаючи наявність води і розчи-
неного кисню, відбувається приблизно напротязі 
року після контакту грунту з нафтою [12]. Чисель-
ність анаеробних аноксигенних фотосинтезуючих 
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сіркобактерій та аеробних сіркоокиснюючих (тіо-
нових) бактерій у пробах грунту з нафтою зросла 
незалежно від концентрації нафти чи наявності ро-
слин. Життєдіяльність цих бактерій у досліджува-
них пробах з нафтою, очевидно, більше залежить 
від наявності у грунті легкозасвоюваних органіч-
них сполук та відновлених сполук сірки, ніж від 
повітряно-кисневого режиму. 

Вивчали морфологію клітин бактерій, які виро-
сли на різних середовищах (рис. 1), що є початко-
вим етапом дослідження видового складу мікро-
бного угрупування, яке починає формуватися в 
грунті в умовах нафтового забруднення. 

Таким чином, зміна чисельності різних фізіоло-
гічних груп мікроорганізмів у грунті, забруднено-
му нафтою, порівняно з грунтом без нафти як в 
присутності осоки шершавої, так і у відсутності, є 
адаптивною відповіддю мікробного угрупування 
на несприятливий фактор довкілля. Кореневища C. 
hirta покращують структуру та властивості ґрунту, 
завдяки чому здійснюються взаємовигідні біотичні 
зв’язки між мікрофлорою і рослинами, що відо-
бражається на зростанні чисельності окремих груп 
мікроорганізмів. 
 

Висновки 

1. У грунті, забрудненому нафтою у концентраціях 
від 5 до 75 г/кг сухого грунту напротязі 92 діб, 
знижувалася чисельність сапрофітів, мікрооргані-
змів, що використовують органічні форми азоту і 
нітрифікаторів.  
2. Чисельність мікроскопічних грибів і дріжджів, 
пропіоновокислих бактерій, целюлозоруйнуючих 
бактерій, мікроорганізмів, що використовують мі-
неральні форми азоту, в тому числі актиноміцетів, 
олігонітрофілів, в тому числі азотфіксаторів і кло-
стридій майже не змінилася. 
3. Чисельність денітрифікаторів, фотосинтезуючих 
сіркобактерій та сіркоокиснюючих бактерій зрос-
ла, порівняно з пробами грунту без нафти. Суль-
фатвідновлювальних бактерій не виявлено у грунті 
як без нафти, так і з нафтою.  
4. Виявлено позитивний вплив кореневищ C. hirta 
на чисельність окремих груп мікроорганізмів як 
при низькому (5 г/кг), так і при високому (50 і 75 
г/кг) рівнях нафтозабруднення: у грунті з росли-
нами підвищувалася кількість сапрофітів, мікро-
скопічних грибів і дріжджів, пропіоновокислих, 
целюлозоруйнуючих бактерій, олігонітрофілів та 
нітрифікаторів, порівняно з грунтом без рослин.  

____________________ 
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