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Роз ви ну ті сис те ми ру ко твор них під зем них об'єктів 
є не від'ємною скла до вою будь-яко го міс та. Їхня 
різ но ма ніт ність вклю чає сис те ми від ве ден ня до-
що вих вод та по бу то вих сто ків (зли во ві та по бу-
то ві ко лек тор ні сис те ми), дре ну ван ня схи лів па-
гор бів для за по бі ган ня їхньо го зсу ву (дре наж ні 
сис те ми), ту не лі, по яких про хо дять дро то ві ко-
му ні ка ції (ко му наль ні ко лек то ри), під ва ли бу дин-
ків, об'єкти мет ро по лі те ну, під зем ні транс порт ні 
розв'язки, пар кін ги тощо. Спе ци фі ка дея ких ти пів 
та ких об'єктів при вер тає особ ли ву ува гу з точ ки 
зору са ні тар но го та еко ло гіч но го мо ні то рин гу, ос-
кіль ки вони, з од но го боку, є міс ця ми пос тій но го 
скуп чен ня лю дей (під зем ні транс порт ні сис те ми і 
мет ро по лі тен зок ре ма) та кон так ту ють з на зем ни-
ми спо ру да ми, а з ін шо го, мо жуть бути ре зер вуа-
ра ми для роз ви тку та роз по всю джен ня умов но-па-
то ген ної та па то ген ної мі ко біо ти. Мік ро клі мат у 
та ких спо ру дах (об ме же не чи від сут нє ос віт лен ня, 
під ви ще на во ло гість по віт ря тощо) є спри ят ли ви м 
для роз ви тку представ ни ків ба гатьох груп мак ро- 
та мік ро ско піч них гри бів. Ос тан нє є над зви чай но 
важ ли вим че рез мож ли вість ви ник нен ня та ак ти ві-
за ції про це сів біо дест рук ції бу ді вель них ма те ріа лів 
у та ких об'єктах, на слід ком чого мо же бути по гір-

шен ня їхньо го тех ніч но го ста ну та пов не руй ну-
ван ня (Martynenko et al., 2012, 2015).

З ана лі зу нау ко вої лі те ра ту ри вид но, що мік-
ро ско піч ним гри бам під зем них об'єктів при род-
но го по хо джен ня при свя че на ве ли ка кіль кість 
пуб лі ка цій. На особ ли ву ува гу за слу го вує ог ляд 
K.J. Vanderwolf зі спів ав то ра ми (Vanderwolf et al., 
2013), в яко му про ана лі зо ва но 225 праць щодо ви-
до во го різ но ма ніт тя гри бів та гри бо по діб них ор-
га ніз мів карсто вих пе чер. За га лом у та ких пе че рах 
сві ту зна йде но 1029 ви дів з 518 ро дів гри бів та гри-
бо по діб них ор га ніз мів, дея кі з яких ма ють оз на ки 
присто су ван ня до роз ви тку в цих умовах (оп ти мум 
рос ту за спе ци фіч них по каз ни ків тем пе ра ту ри, во-
ло гості, ае ра ції та ос віт лен ня). Ува га до при род них 
пе чер у пер шу чер гу по яс ню єть ся важ ли вістю ви-
жи ван ня в них трог ло бі он тів, зок ре ма зни каю чих 
ви дів ка жа нів, під час зи мів лі, а та кож розглядан-
ня м та ких під зе мель як по пу ляр них ту ристич них 
об'єктів. Особ ли вої ак ту аль ності ця тема на бу ла у 
2006–2008 рр., коли бу ло за фік со ва но пер ші по туж-
ні спа ла хи хво ро би, смер тель но не без печ ної для 
ка жа нів, і ві до мої як "син дром бі ло го носа" (WNS), 
що ви кли ка єть ся гі фо мі це том Pseudogymnoascus 
destructans (Blehert & Gargas) Minnis & D.L. Lindner, 
який роз ви ва єть ся на шкі рі ссав ців, ура жую чи їх 
під час зи мів лі в пе че рах (Lindner et al., 2011). Цей © С.В. МАРТИНЕНКО, Т.О. КОНДРАТЮК, 
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ле но та кож, що цей по каз ник збіль шу єть ся з гли-
би ною заляган ня ту не лю або стан ції мет ро по лі те ну 
(Hernandez-Castillo et al., 2013). Мен ш за бруд не-
ним є мет ро по лі тен міс та Сеул, де знач не під ви-
щен ня кон цен тра ції спор спос те рі га єть ся лише 
у по віт рі служ бо вих при мі щень, в яких кіль кість 
гриб них КУО ста но ви ла 120–130% у по рів нян ні із 
на зем ним се ре до ви щем (Ki et al., 2006; Kim et al., 
2011). Ви нят ком із за галь ної тен ден ції є мет ро в  
Ка ї рі, де кон цен тра ція КУО гри бів на зем них стан-
цій вище, ніж у під зем них (Awad, 2002). Така від-
мін ність кон цен тра ції КУО гри бів на по верх ні зем-
лі та все ре ди ні стан цій мет ро по лі те ну різ них міст 
по яс ню єть ся різ ною ефек тив ністю сис те ми вен-
ти ля ції в мет ро по лі те ні цих ме га по лі сів (Ki et al., 
2006).

Ре зуль та ти ана лі зу вмісту КУО мік ро мі це тів у 
по віт рі об'єктів мет ро по лі те ну по ка за ли, що він 
має до бо ві ко ли ван ня. Най біль ша кон цен тра ція 
гриб них КУО у по віт рі спос те рі га єть ся в ран ко ві 
та ве чір ні го ди ни, під час най ак тив ні шо го па са-
жи ро по то ку (Cho, Mori, 1995; Hoseini et al., 2013). 
Від мі че но та кож річ ні та се зон ні змі ни кон цен тра-
ції гриб них КУО, які за леж ать від ана ло гіч них на 
по верх ні зем лі. Їхній мак си мум при па дає на осінь 
(Kawasaki et al., 2010). Нау ков ці від мі ча ють пря му 
за леж ність вмісту КУО гри бів у по віт рі під зем них 
об'єктів мет ро по лі те ну від гли би ни за ля ган ня цих 
спо руд (Gilleberg et al., 1998; Picco, Rodolfi, 2000; 
Hwang, Cho, 2015). Вста нов ле но, що ос нов ним 
дже ре лом спор мік ро ско піч них гри бів у по віт рі 
об'єктів мет ро по лі те ну є мік ро мі це ти, що за три му-
ють ся в пилу, роз ви ва ють ся у застій ній воді та на 
по верх ні конст рук цій, враз ли вих до про це сів біо-
по шко джен ня тощо (Cho et al., 2006; Vlasov et al., 
2007; Hwang, Cho, 2015). Для зни жен ня кон цен тра-
ції гриб них КУО у по віт рі стан цій мет ро до слід ни-
ки ре ко мен ду ють під ви щи ти ефек тив ність дре на-
жу під зем них спо руд, ре гу лю ва ти во ло гість по віт ря 
в них (Hwang, Cho, 2015) та проводити сис те ма-
тич ну де зін фек цію при мі щень під зем них стан цій  
мет ро (Tian et al., 2014; Wang et al., 2014).

З ана лізу лі те ра ту ри видно, що у ви до во му скла-
ді мі ко біо ти, ви ді ле ної з по віт ря мет ро по лі те ну, до-
мі ну ють представ ни ки ро дів Aspergillus P. Micheli, 
Alternaria Nees, Cladosporium Link, Penicillium Link та 
Mucor P. Micheli; їхня част ка у за галь но му різ но ма-
ніт ті по міт но вища у по віт рі підзем ної час ти ни мет-

гриб має низ ку присто су вань для рос ту та роз ви-
тку в умо вах пе чер (Xiao-bao et al., 2008). За 5 ро ків 
спос те ре жен ня за епі зо оті єю по мі че но ско ро чен ня 
чи сель ності дея ких ви дів ка жа нів на 90% (Langwig 
et al., 2012). Втім, доте пер не ві до мо діє вих ме то дів 
про фі лак ти ки роз по всю джен ня вка за ної хво ро би 
(Vanderwolf et al., 2013).

Дані що до мік ро ско піч них гри бів під зем них 
спо руд ан тро по ген но го по хо джен ня, представ ле ні 
в нау ко вій лі те ра ту рі, ма ло чи сель ні. Се ред ба гатьох 
ти пів міських ру ко твор них під зем них об'єктів най-
пов ні ше опи са на мі ко біо та під зем них спо руд мет-
ро по лі те ну. Нами про ана лі зо ва ні пуб лі ка ції, в 
яких представ ле но ре зуль та ти вив чен ня ви до во го 
скла ду та роз по всю джен ня мік ро мі це тів у під зем-
них об'єктах мет ро по лі те ну 15 міст сві ту: Гу ан чжоу 
(Zhang et al., 2011), Ка ї ра (Awad, 2002), Лон до на 
(Gilleberg et al., 1998), Ме хі ко (Hernandez-Castillo 
et al., 2013), Мі ла на (Picco, Rodolfi, 2000), Мо ск ви 
(Ivanova et al., 2012), Нью-Йор ка (Robertson et al., 
2013), Санкт-Пе тер бур га (Dashko, 2002; Vlasov 
et al., 2003, 2007; Dashko et al., 2007; Bogomolova, 
Kirtsideli, 2009), Се ула (Cho et al., 2006; Ki et al., 2006; 
Kim et al., 2011; Hwang, Cho, 2015), Сток голь ма 
(Ivarsson et al., 2013), Те ге ра на (Hoseini et al., 2013), 
То кіо (Kawasaki et al., 2010), Шан хая (Zhang, 2011), 
Чжен чжоу (Tian et al., 2014; Wang et al., 2014) та 
Шень чже ня (Ai-hong et al., 2006). У цих публікаціях 
відмічено певні оз на ки, ха рак тер ні для всіх або 
біль шості опи са них об'єктів, як: ре жим во ло гості, 
ос віт лен ня, вен ти ля ція та тем пе ра ту ра по ряд з ве-
ли кою ак тив ністю па са жирсько го по то ку. Най важ-
ли ві шим ре зуль та том до слі джень, представ ле них у 
за зна че ній літературі, на нашу дум ку, є наявність 
суттєвих від мін ностей в кон цен тра ції ко ло ніє у-
тво рюю чих оди ниць (КУО) гри бів у по віт рі під-
зем них спо руд мет ро по лі те ну та на по верх ні зем лі 
по бли зу вхо дів до них. Такі да ні от ри ма но для біль-
шості до слі дже них міст (Gilleberg et al., 1998; Picco, 
Rodolfi, 2000; Ki et al., 2006; Bogomolova, Kirtsideli, 
2009; Kawasaki et al., 2010; Zhang, 2011; Ivanova 
et al., 2012; Hernandez-Castillo et al., 2013; Hoseini 
et al., 2013). Так, се ред ня кон цен тра ція КУО гри-
бів у по віт рі зо внішньо го просто ру біля вхо ду до 
стан ції мет ро „Imam Khomeini” (Те ге ран) ста но-
ви ла 21 КУО/м3, а у зраз ках по віт ря з плат фор ми 
цієї стан ції – 1402 КУО/м3, що пе ре ви щує на зем ну 
при близ но в 67 ра зів (Hoseini et al., 2013). Вста нов-



222 Ukr. Bot. J., 2017, 74(3)

мі ко біо ти. До слі джен ня ми НДІ Ме дич ної мі ко ло-
гії ім. П.М. Каш кі на СПбМА ПО по ка за но, що 43% 
ді тей Санкт-Пе тер бур га, які стра ж да ли на мі ко ген-
ні рес пі ра тор ні алер го зи, зок ре ма брон хі аль ну ас т-
му, про жи ва ли на пер ших по вер хах бу дин ків із ви-
со ки ми по каз ни ка ми від нос ної во ло гості (Antonov 
et al., 2008). За оцін кою В. Фіск із спів ав то ра ми 
(Fisk et al., 2002, 2007) знач на кіль кість збіль шен ня 
рес пі ра тор них за хво рю вань, зок ре ма 50% під ви-
щен ня чис ла ви пад ків по точ ної ас т ми, пов'язано із 
підвищеною вологістю в жит ло вих при мі щен нях. 
У лі те ра ту рі на ве де но дані про 21% ви пад ків ас т-
ми в США, які обу мов ле ні вог кістю та пліс ня вою 
у бу дин ках (Mudarri, Fisk, 2007). По ка за но, що під-
валь ні при мі щен ня та ґрунт, че рез які про хо дить 
ат мо сфер не по віт ря, на ле жать до ти по вих місць, 
де спос те рі га єть ся роз ви ток пліс ня ви, а ма те ріа ли 
в конст рук ці ях залиша ють ся ура женими мік ро-
ско піч ни ми гри ба ми на віть пі сля ре мон ту (Nguyen 
et al., 2000). Зраз ки бу ді вель них ма те ріа лів, от-
ри ма ні із за ра же них гри ба ми під валь них при мі-
щень, міс ти ли кон цен тра цію спор 103–105 КУО/г 
(Kurnitski, Pasanen, 2000). У ви пад ках яс к ра во ви-
ра же ної ко ло ні за ції бу ді вель них ма те ріа лів гри ба-
ми кон цен тра ція спор у по віт рі під ва лів ста но ви ла 
103–104 КУО/м3. Про ве де ні чис лен ні до слі джен ня 
до во дять, що на віть у до б ре спро ек то ва них під ва-
лах із вен ти ля ці єю мік ро ор га ніз ми про ни ка ють 
че рез трі щи ни. Ви зна че но від по від ні кое фі ці єн ти 
про ник нен ня, спів від но шен ня між роз мі ра ми спор 
гри бів, по каз ни ка ми тис ку, роз мі ра ми щі лин, трі-
щин тощо (Mosley et al., 2001; Liu, Nazaroff, 2003). 

Від по від но до про ве де них оці нок, роз мі ри 
70–90% спор та фраг мен тів мі це лію жит тє здат них 
мік ро ско піч них гри бів, які є у по віт рі при мі щень, 
від по ві да ють роз мі рам фрак цій, що вди хає лю ди-
на, а отже ці част ки є не га тив ни ми фак то ра ми, що 
при зво дять до ви ник нен ня низ ки за хво рю вань. 
Це під твер дже но ре зуль та та ми мета-ана лі зів кіль-
кіс них да них, от ри ма них у ба гатьох до слі джен нях. 
Ус та нов ле ні ко ре ля ції між по каз ни ка ми во ло гості, 
кіль кіс ни ми та якіс ни ми по каз ни ка ми вмісту жит-
тє здат них гриб них КУО та зроблено ви снов ки 
щодо не га тив них на слід ків впли ву вка за них скла-
до вих по віт ря на здо ров'я лю ди ни, зок ре ма ди халь-
ну сис те му. За зна че ні дані зве де но у Ре ко мен да ці ях 
Все світньої ор га ні за ції охо ро ни здо ров'я, тер мін дії 
яких вста нов ле но до 2018 р. (Wibbelt et al., 2010).

ро по лі те нів міст, в яких про во ди лись до слі джен ня 
(Gilleberg et al., 1998; Picco, Rodolfi, 2000; Awad, 
2002; Vlasov et al., 2007; Bogomolova, Kirtsideli, 2009; 
Kawasaki et al., 2010; Kim et al., 2011; Zhang et al., 
2011; Ivanova et al., 2012). Hernandez-Castillo et al., 
2013; Hoseini et al., 2013; Hwang, Cho, 2015). 

Вста нов ле но, що ба га то ізо ля тів мік ро мі це тів, 
ви ді ле них з по віт ря стан цій мет ро по лі те ну ма ють 
ге мо лі тич ну ак тив ність і здат ні про ду ку ва ти по-
за клі тин ні про те ї на зи та фос фо лі па зи. Ці власти-
вості вка зу ють на ви со ку ймо вір ність про я ву па-
то ген ної ак тив ності цих мік ро мі це тів у лю ди ни. 
До слі джен ня Е.В. Бо го мо ло вої зі спів ав то ром 
(Bogomolova, Kirtsideli, 2009) свід чать про не ви со ку 
част ку та ких ізо ля тів се ред ви ді ле них ними мік ро-
ско піч них гри бів, втім ав то ри вка зу ють на те, що 
іс нує за гро за ви ник нен ня алер гіч них ре ак цій у лю-
дей, які ко ристу ють ся мет ро. В ін ших ро бо тах на-
го ло шу єть ся на на яв ності у ви до во му різ но ма ніт ті 
мік ро мі це тів по віт ря мет ро по лі те ну умов но-па то-
ген них представ ни ків, та ких як Aspergillus fumigatus 
Fresen. та A. flavus Link (Ivanova et al., 2012). Мож-
ли вість не га тив но го впли ву мік ро ско піч них гри бів 
на здо ров'я на се лен ня під крі п лю єть ся да ни ми про 
те, що кіль кість жит тє здат них гриб них КУО у по-
віт рі пуб ліч них зон мет ро по лі те ну час то пе ре ви щує 
ре ко мен до ва ні ВООЗ по каз ни ки щодо без пе ки для 
здо ров'я лю дей у 3–5 ра зів (Hwang, Cho, 2015).

Се ред під зем них спо руд, що під да ють ся не-
га тив но му впли ву мік ро ор га ніз мів, на особ ли ву 
ува гу за слу го ву ють під валь ні при мі щен ня бу дин-
ків різ но го при зна чен ня. До ве де но, що під ва ли, 
в яких на ко пи чу єть ся во ло га, ста ють ос нов ною 
при чи ною зво ло жен ня стін та інших конст рук цій 
бу дин ків. Це су про во джу єть ся руй на ці єю фа сад-
но го по крит тя та стін бу діве ль (Starcev, 2009). Ек-
спе ри мен таль ни ми до слі джен ня ми Дж. Матт сон 
із спів ав то ра ми (Mattson et al., 2002) по ка за ли, що 
в ура же ні пліс ня вою бу дин ки спо ри мік ро ско піч-
них гри бів час то пот ра п ля ють че рез під ва ли. За мі-
ра ми, про ве де ни ми в де сятьох жит ло вих бу дин ках 
(Airaksinen et al., 2004), вста нов ле но, що ко ре ля ція 
між вмістом спор у під валь них при мі щен нях та в 
кім на тах за ле жа ла від ви дів мік ро ско піч них гри-
бів. Ука за ну ко ре ля цію ви яв ле но для гри бів роду 
Acremonium, на про ти ва гу ба га то чи сель ним ви дам 
роду Penicillium. Під ва ли жит ло вих бу дин ків мо-
жуть ві ді гра ва ти роль "біо ге не ра то рів" па то ген ної 
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рів і ви ко ристо ву єть ся мік ро мі це та ми як ос нов не 
дже ре ло жив лен ня (Kulikov, Kulikova, 1998; Startsev, 
2010). Час то від бу ва єть ся скид до ру сел до що вих 
ко лек тор них сис тем не очи ще них по бу то вих від-
хо дів, що є по ру шен ням дію чих нор ма ти вів, зок-
ре ма ДСТУ 3013-95 (http://ksv.do.am/publ/dstu/
dstu_3013_95/3-1-0-153).

Не кон трольо ва ний роз ви ток мік ро ор га ніз мів, 
зок ре ма умов но-па то ген них та па то ген них мік ро-
ско піч них гри бів, у міських ко лек то рах може при-
зво ди ти до ви ник нен ня низ ки сут тє вих са ні тар но-
гі гіє ніч них та еко ло гіч них про блем. Отже, мож на 
вва жа ти, що мік ро клі ма тич ні умо ви у біль шості 
ти пів ру ко твор них під зем них об'єктів спри яють 
роз ви тку в них не без печ них мік ро ско піч них гри бів 
і, від по від но, по тен цій но му ви ник нен ню різ но ма-
ніт них па то ло гіч них ста нів у лю дей, зок ре ма у тих, 
що схиль ні до ато пії. За галь но ві до мо, що па то ген ні 
та умов но-па то ген ні мік ро мі це ти ві ді гра ють важ-
ли ву роль у ви ник нен ні по ру шень здо ров'я лю ди ни 
(WHO guidelines for indoor air quality…, 2009; Wibbelt 
et al., 2010).

Про ве де ний ана ліз лі те ра ту ри свід чить про те, 
що мі ко біо та ру ко твор них під зем них об'єктів до-
слі дже на знач но мен ше, ніж у при род ніх пе че рах. 
Най біль ша кіль кість пуб лі ка цій з цього пи тан ня 
сто су єть ся мік ро мі це тів мет ро по лі те ну та під ва лів 
міських бу ді вель. Ре зуль та ти до слі джень мі ко біо ти 
до що вих ко лек тор них сис тем та ін ших ти пів ту-
нель них ко му ні ка цій є сьо го дні вкрай об ме же ні та 
ви світ ле ні лише в кіль кох пуб лі ка ці ях (Cho, Mori, 
1995; Kulikov, Kulikova, 1998; Martynenko et al., 
2012, 2015; Kopytenkova et al., 2014). Вод но час вони 
є ак ту аль ни ми з ог ля ду на те, що мік ро клі ма тич ні 
умо ви по діб них спо руд пе ре тво рю ють їх прак тич-
но на ре зер вуа ри роз ви тку та по даль шо го роз по-
всю джен ня у нав ко лиш нє міське се ре до ви ще ряду 
ви дів мік ро мі це тів, які ві до мі як збуд ни ки па то-
ло гіч них ста нів у лю ди ни та тва рин, і мо жуть бути 
ак тив ни ми біо дест рук то ра ми конст рук цій міських 
бу ді вель. Окремою проблемою є не дос ко на лість 
та порушення іс ную чих норм ек с п луа та ції та ких 
об'єктів. Отже до слі джен ня мі ко біо ти до що вих ко-
лек тор них та дре наж них сис тем по ряд з ін ши ми 
ти па ми ру ко твор них під зем них об'єктів є вкрай ак-
ту аль ни ми.

На від мі ну від мет ро по лі те ну та під валь них при-
мі щень бу дин ків мі ко біо та ін ших ти пів міських 
ру ко твор них під зем них об'єктів за ли ша єть ся прак-
тич но не до слі дже ною. Хоча її вплив на са ні тар ний 
стан міст може зда ти ся на пер ший по гляд менш зна-
чу щим, є ва го мі при чи ни вва жа ти такі до слі джен-
ня вкрай ак ту аль ни ми, ос кіль ки дея кі з під зем них 
спо руд мо жуть бути ре зер вуа ра ми для роз ви тку та 
по ши рен ня ряду ви дів умов но-па то ген них та па то-
ген них мік ро мі це тів. На особ ли ву ува гу за слу го ву-
ють до що ві ко лек тор ні сис те ми (Martynenko et al., 
2012, 2015). Хоча ці ту не лі не час то від ві ду ють ся 
людь ми, по віт ря з них, а ра зом з ним і КУО мік ро-
ор га ніз мів, мо жуть потрапляти у нав ко лиш нє на-
зем не се ре до ви ще, спо ру ди, в т. ч. під ва ли бу дин-
ків, ту не лі мет ро тощо. На від мі ну від під зем них 
об'єктів мет ро по лі те ну, до що ві ко лек тор ні сис те ми 
по збав ле ні як сис тем ак тив ної вен ти ля ції, так і за-
со бів за по бі ган ня роз ви тку мі ко біо ти на твер дих 
субстра тах та у воді. Крім цьо го, мік ро клі ма тич-
ні умо ви у до що вих ко лек тор них сис те мах мож на 
вва жа ти більш спри ят ли ви ми для роз ви тку ряду 
представ ни ків мік ро мі це тів. Дані що до мік ро клі-
ма тич них умов та еко ло гіч них ас пек тів ек с п луа та-
ції до що вих ко лек тор них сис тем по да но у ряді віт-
чиз ня них пуб лі ка цій (Mashina et al., 2003; Voloshyn, 
2003; Startsev, 2010; Martynenko et al., 2012). Важ-
ли ви ми є та кож ре зуль та ти до слі джень ак тив но го 
роз ви тку дея ких представ ни ків умов но-па то ген ної 
та па то ген ної мі ко біо ти у до що вих ко лек тор них 
сис те мах, а та кож дані про на яв ність про це сів біо-
дест рук ції ма те ріа лів цих спо руд (Cho, Mori, 1995; 
Kulikov, Kulikova, 1998; Martynenko et al., 2012, 
2015; Kopytenkova et al., 2014). 

За на ши ми до слі джен ня ми, у деяких колекторних 
системах м. Киє ва від бу ва єть ся ак тив ний про цес 
ура жен ня па ву ків ро дів Achaearanea Strand, 1929 та 
Pholcus Walckenaer, 1805 гі фо мі це том Engyodontium 
album (Limber) de Hoog, що ві до мий сво єю ши ро-
кою еко ло гіч ною ам п лі ту дою та здат ністю ви кли-
ка ти різні за хво рю вання у лю дей (Martynenko et al., 
2012). Та кож нами бу ло ви яв ле но фак ти біо ло гіч-
но го по шко джен ня за лі зо бе тон них конст рук цій 
та ін ших бу ді вель них ма те ріа лів ко лек тор них сис-
тем м. Киє ва за участі ряду мік ро ско піч них гри бів 
(Martynenko et al., 2015). Про це сам біо дест рук ції 
по діб них конст рук цій спри яє ве ли ка кіль кість ор-
га ніч но го ма те ріа лу (різ но ма ніт но го сміт тя, мулу, 
по бу то вих сто ків), що пот ра п ляє до ру сел ко лек то-
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вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна 

У статті представлено огляд сучасних наукових публі-
кацій щодо мікобіоти природних та антропогенних 
(міських рукотворних) підземних об'єктів, вплив мі-
кроскопічних грибів на троглобіонти цих об'єктів і стан 
конструкцій та здоров'я людей. Показано, що питання 
мікобіоти ряду типів рукотворних підземних споруд за-
лишається маловивченим. Найбільшу увагу дослідників 
привертають проблеми видового складу та поширення 
мікобіоти в об'єктах міського метрополітену та підвалах 
будинків. Показано, що кількісні та якісні показники 
поширення грибів у споруді, у першу чергу, залежать від 
глибини її залягання, режиму вентиляції та контакту з 
поверхнею землі. Результати досліджень свідчать про 
можливість активного розвитку у міських колекторах мі-
кроскопічних грибів, серед яких можуть бути представ-
ники як відомих біодеструкторів конструкційних матері-
алів, так і патогенних і умовно-патогенних видів.

Ключові слова: огляд, мікроскопічні гриби, 
троглобіонти, метрополітен, колекторні системи, 
біодеструкція
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В статье представлен обзор современных научных пу-
бликаций, касающихся микобиоты природных и ан-
тропогенных (городских рукотворных) подземных 
объектов, влияния микроскопических грибов на тро-
глобионты этих объектов, состояние конструкций и здо-
ровье человека. Наибольшее внимание исследователей 
 привлекают проблемы видового состава и распростра-
нения микобиоты в объектах городского метрополи-
тена и подвалах домов. Показано, что количественные 
и качественные показатели распространения грибов в 
сооружении, в первую очередь, зависят от глубины его 
залегания, режима вентиляции и контакта с поверхно-
стью земли. Показано, что микобиота ряда рукотворных 
подземных сооружений остаётся малоизученной. Ре-
зультаты исследований свидетельствуют о возможности 
активного развития в городских коллекторах микроско-
пических грибов, среди которых могут быть представи-
тели как известных биодеструкторов конструкционных 
материалов, так и патогенных или условно-патогенных 
видов.

Ключевые слова: обзор, микроскопические грибы, 
троглобионты, метрополитен, коллекторные системы, 
биодеструкция


